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บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ขอมูลธุรกิจในเครืออินเตอรลิ้งค

“

ILINK เปนหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน
ของไทย ที่ดําเนินธุรกิจโดยนําแนวคิด
การพัฒนาอยางยั่งยืนมาเปนหลักใน
การดําเนินกิจการอยางเปนรูปธรรม
ภายใตเปาหมาย

เติบโต ตอเนื่อง และยั่งยืน

”

บริษัท อินเตอร์ล้งิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ น
หนึ่งในบริษทั จดทะเบียนของไทย ทีด่ ําเนินธุรกิจโดยนําแนวคิด
การพัฒนาอย่างยังยื
่ นมาเป็ นหลักในการดําเนินกิจการอย่างเป็ น
รูปธรรม ภายใต้เป้ าหมาย “เติบโต ต่อเนื่อง และยังยื
่ น” ด้วยการ
มุ่งมันที
่ จ่ ะดําเนินการด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อให้เกิดความ
สมดุ ลกับการเติบโตทางธุรกิจ โดยยึดหลักการบรรษัทภิบาล
เป็ นพื้นฐานสําคัญสูงสุ ดในการดําเนิ นธุ รกิจ อีกทัง้ ยังมุ่ งมัน่
พัฒนา และเพิ่มคุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการบริหาร
ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมในทุกมิติ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมันคง
่
และยังยื
่ น
บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ก่อตัง้
เมื่อปี 2530 เดิมชื่อ บริษัท อินเตอร์เนชันแนล
่
(1987) จํากัด
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ มากว่ า 30 ปี ประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนําเข้าและจัดจําหน่ าย
สายสัญญาฯ สื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ให้บริการ
โครงข่ า ยวงจรสื่อ สารข้ อ มู ล ความเร็ ว สู ง ติ ด ตั ง้ โครงข่ า ย
โทรคมนาคม ให้ บริการพื้นที่ดาต้ าเซ็นเตอร์ รับออกแบบ/
ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายเคเบิ้ลใต้น้ํ าร่วมกับใย
แก้วนําแสง รวมถึงงานโครงการระบบสายส่งไฟฟ้ า สายไฟฟ้ าใต้
ดิน สถานีไฟฟ้ าย่อย หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ า
กําลัง ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ขยายสาขาและศูนย์กระจายสินค้าอยู่
ทัวทุ
่ กภูมิภาคทัง้ หมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขา
สงขลา สาขาภูเก็ต สาขาขอนแก่น และสาขาระยอง โดยมีคู่ค้า
และตัวแทนจําหน่าย (Dealer) ได้แก่ บริษทั /ห้าง/ร้านคอมพิวเตอร์
และอุ ปกรณ์ เน็ ตเวิร์ค ผู้ร ับเหมาติดตัง้ และร้านไฟฟ้ าทัง้ ใน
กรุงเทพ และต่างจังหวัด กว่า 20,000 แห่ง ปั จจุบนั มีบริษัท
อินเตอร์ล้งิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีบริษัทในเครือ
อีก 2 บริษทั มีพนักงานจํานวนกว่า 1,328 คน*

* จํานวนพนักงาน ประกอบด้วย พนักงานบริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ในเครืออินเตอร์ลง้ิ ค์
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บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ฯ ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก
ได้แก่
: ธุรกิจจัดจําหน่ ายสายสัญญาณ (Distribution) โดย
บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชันจํ
่ ากัด (มหาชน)
: ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) โดยบริษัท อินเตอร์
ลิง้ ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
: ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering)
โดยบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนี ยริ่ง
จํากัด
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทอินเตอร์ล้งิ ค์ฯ ยังคงใช้
กลยุทธ์ทจ่ี ะ Synergy บริษทั ในเครือให้สามารถสนับสนุ น
ธุรกิจหลักทัง้ สามธุรกิจให้มกี ารเติบโตต่อเนื่องและสร้าง
ความยังยื
่ นให้กลุ่มบริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ฯ ตลอดไป
บริษทั อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจจัดจําหน่ ายนับเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ โดย
บริษั ทฯ เป็ นผู้ นํ าเข้าและผู้ จ ัดจํ าหน่ ายสายสัญญาณ
สื่อ สารคอมพิ ว เตอร์ แ ละโทรคมนาคมที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด ใน
ประเทศไทยโดยจัด จํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณฑ์ ช ัน้ นํ า ที่ เ ป็ น
อันดับต้นๆ ของโลกได้แก่ LINK และ AMP มีสนิ ค้า
ภา ย ใต้ เ ครื่ อ ง หม า ยก า รค้ า ข อง บ ริ ษั ท ฯไ ด้ แ ก่
19”GERMANYEXPORT RACK อีกทัง้ ยังมีสนิ ค้าที่
หลากหลายและครอบคลุ ม ทุ ก การใช้ ง าน ได้ แ ก่
สายสัญญาณคอมพิวเตอร์และคอนเนคเตอร์ของระบบ
LAN (UTP) Cabling, FIBER OPTIC, TELEPHONE
Cabling, CCTV Cabling, TOOL & TESTER, F.O Media
Converter, VIDEO Converter, Fire Alarm และอุปกรณ์
การติดตัง้ ที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณทุกชนิด ส่งผลให้
ปั จ จุ บ ัน บริษั ท อิน เตอร์ ล้ิ งค์ คอมมิ วนิ เ คชัน่ จํ า กัด
(มหาชน) กลายเป็ นผู้นําในธุรกิจสายสัญญาณ และเป็ น
สถาบันรับรองการติดตัง้ ระบบสายสัญญาณ ซึ่งสามารถ
ออกใบรับรอง (Certificate) สําหรับการติดตัง้ ระบบ
สายสัญญาณทีไ่ ด้รบั มาตรฐานสากล
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บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจโทรคมนาคม ผูใ้ ห้บริการวงจรสื่อสารความเร็ว
สูงไฟเบอร์ออฟติกผ่านโครงข่าย Interlink Fiber Optic
Network ทัวไทย
่
ดําเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม ด้วย
อุปกรณ์ IP network equipment ทีท่ นั สมัยทีส่ ุด โดยมี
เส้นทางการวางโครงข่ายเส้นหลักตามแนวรถไฟของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ครอบคลุม 77 จังหวัด ทัวประเทศ
่
มีให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมในทุ ก
ด้านการบริการด้านข้อมูล data service, บริการกระจาย
ข้อมูลด้านมัลติมเี ดีย(Multimedia), Broadcast Service,
Managed Service, data center รวมถึงการให้บริการ
โครงข่าย Fiber Optic ขัน้ สูง Multiprotocol.Label
Switching : MPLS, Synchronous Digital Hierarchy:
SDH,Dense Wavelength Division Multiplexing :
DWDM
โดยมี ศู น ย์ บ ริ ห ารโครงข่ า ย (Network
Management Center-NMC) และทีม OMCs ทีค่ อยดูแล
ปฏิบตั กิ ารตลอด 24 ชัวโมง
่
บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ได้รบั
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภท
มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง จากสํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2555 เป็ นระยะเวลา15 ปี สิน้ สุดวันที่ 7พฤษภาคม 2570
ผลงานที่สร้างชื่อให้ก ับบริษัทอินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม
จํากัด (มหาชน) ได้แก่การติดตัง้ และการให้บริการวงจร
Fiber Optic กับองค์กรชัน้ นําระดับประเทศมากมาย อาทิ
TOT,CAT,PEA รวมถึงงานสนามบินสุวรรณภู มิ โดย
ตัง้ เป้ าหมายที่จะเป็ นผู้ให้บริการโครงข่าย Fiber Optic
ทั ว่ ไทย เชื่ อ มต่ อ ทั น ใจ ปลอดภั ย วางใจได้ 100%
นอกจากนี้ บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
ยังมี Interlink Data Centerบริการให้เช่ าพื้นที่วาง
เซิร์ฟเวอร์ ศูนย์การให้บริการ คลาวคอมพิวติ้งค์ (Cloud
Computing) และ ศูนย์สาํ รองข้อมูล (Disaster Recovery)

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ซึ่งถู กสร้ า งขึ้นเพื่อ ให้ เป็ นศู น ย์ ข้ อมู ลโดยเฉพาะ
ดําเนินการสร้างตามข้อกําหนดของ Data Center ประเภท
TIER 3 Standard มีโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกเป็ นของ
ตัวเองให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง ทุ กวันไม่ มีว ันหยุ ด
Interlink Data Center ของบริษทั ฯ มีขนาด 1,800 ตาราง
เมตร ตัง้ อยู่ท่ี 9/2 ซ.1 กาญจนาภิเษก 5/5 ถ.กาญจนา
ภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด
ธุ รกิจวิศวกรรมภายใต้ การดําเนิ นงานของ บริษัท
อินเตอร์ล้งิ ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจีเนียริง่ จํากัด ซึ่งเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญงานโครงการ Submarine Cable และ
Transmission Line โดยเป็ นผูร้ บั จ้างแบบ Turnkey ในการ
ออกแบบ จัดหาและติดตัง้ สายเคเบิลใต้ทะเล (Submarine
Cable) สายเคเบิลใต้ดนิ (Underground Cable) รวมถึง
การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้ าแรงสูงระบบ 115 เควี (115kV
Transmission Line) และงานวิศวกรรมอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสายเคเบิ้ล โดยมีผลงานการก่อสร้างให้แก่
หน่วยงานสําคัญๆของประเทศไทยเสมอมาอาทิ การไฟฟ้ า
นครหลวง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ที
โอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) โครงการก่อสร้างระบบสายสัญญาณและระบบ
เคเบิ ล ใยแก้ ว นํ าแสง ทั ว่ ทั ้ง สนามบิ น สุ ว รรณภู ม ิ
นอกจากนี้ ย ังได้ร ับความไว้วางใจจาก การไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคให้รบั ผิดชอบในงานก่อสร้าง Submarine Cable
ระบบ 22kV 33kV และ 115kV เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าและ
ระบบสื่อสารไปยังเกาะต่ างๆมากมาย อาทิ เกาะล้าน
เกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี เกาะปูยู เกาะยาว จังหวัด สตูล
เกาะมุกด์ เกาะสุกร เกาะลิบง จังหวัดตรัง เกาะกูด เกาะ
หมาก จังหวัดตราด และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็ นต้น และงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115KV ช่วงอําเภอ
ปาย - สถานีแม่ฮ่องสอน (Section 3) ระยะทาง 17 วงจร
- กม. อีกด้วย

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
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บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

โครงสรางของกลุมบริษัทอินเตอรลิ้งค

“

กลุมบริษัทอินเตอรลิ้งคฯ

ใชกลยุทธที่จะ Synergy บริษัทในเครือให
สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักทั้งสาม
ธุรกิจใหมีการเติบโตตอเนื่องและสราง
ความยั่งยืนใหกลุมบริษัทอินเตอรลิ้งคฯ

ตลอดไป

”
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บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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ยุทธศาสตร 5 ป ในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษั ทฯ มี วิส ัย ทัศ น์ ที่จ ะนํ า เทคโนโลยี ม าพัฒ นา
ประเทศไทย โดยเป็ นผู้รเิ ริม่ นํ าเทคโนโลยีสาย LAN เข้า
มาเผยแพร่ ในประเทศไทยเป็ นรายแรก และมุ่ งมัน่ ที่จะ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีให้การสนับสนุ นและการดําเนิ นงาน
วิจยั พัฒนานวัตกรรมเพื่อนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถของ
องค์กร ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทย โดย
กําหนดเป้ าหมายหลักในการดําเนินงาน เพื่อความชัดเจน
และใช้ เ ป็ นแนวคิ ด หลัก ในการกํ า หนดรู ป แบบธุ ร กิ จ
(Business model) และสื่อสารให้ทุ กคนในองค์กร
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจบนรากฐานแห่งความ
ยังยื
่ น ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและการมี
ธรรมาภิบาลที่ดี เน้ นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยปฏิญญาที่ยึดมันในการสร้
่
าง
ผลตอบแทนและความเป็ นผู้นําธุรกิจทีย่ งยื
ั ่ นในระยะยาว
ด้วยเป้ าหมาย “เติบโต ต่ อเนื่อง อย่างยังยื
่ น” ที่สร้าง
ประโยชน์สงู สุดโดยคํานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและ
ภายนอก ด้วยความพยายามทีไ่ ม่หยุดยัง้ ตลอดระยะเวลา
33 ปี ส่งผลทําให้ธุรกิจจัดจําหน่ ายสายสัญญาณถูกต่อ
ยอดไปอีกสองธุรกิจ คือ ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจ
วิศวกรรม ทําให้มกี ารเติบโตทีร่ วดเร็ว โดยใน 5 ปี ทผ่ี ่านมา

ทําให้บริษทั ฯ มีรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ไม่
สามารถรักษาสมดุ ลของกํ าไรสุ ทธิไว้ได้ โดยบางครัง้
ธุรกิจวิศวกรรมซึ่งมีความเสี่ยงสูงยังสร้างปั ญหาต่ อผล
การดําเนินงานของทัง้ กลุ่มบริษทั ฯ อีกด้วย แต่เนื่องด้วย
จากกลุ่มบริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ฯ มีธุรกิจทีส่ ่งเสริมซึง่ กันและ
กั น ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ จั ด จํ า หน่ ายสายสั ญ ญาณ ธุ ร กิ จ
โทรคมนาคม และธุรกิจวิศวกรรม ดังนัน้ ในภาพรวมของ
ทัง้ สามธุรกิจซึ่งมีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน จึงไม่ส่งผล
กระทบต่ อภาพรวมของรายได้ของบริษัทแม่ (บริษัท
อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) แต่จะส่งผล
กระทบในเชิงจิตวิทยาแก่นักลงทุนในความไม่สมํ่าเสมอ
ของการทํากําไรในธุรกิจวิศวกรรม ส่งผลให้นักลงทุนทีไ่ ม่
เข้าใจโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งมีความซับซ้อน
อาจเกิดความไม่มนใจได้
ั่
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ดําเนื่องการจัดทํายุทธศาสตร์ ของกลุ่มบริษัทฯ ขึ้น
ตามเป้ าหมายที่จะสร้างการเติบโตและเป็ นผู้นําธุรกิจที่
ยังยื
่ นในระยาว โดยปรับอัตรากําไรของทุกธุรกิจมีการ
ปรับเพิม่ ขึน้ ทุกปี และลดสัดส่วนของธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ ง
เพื่อโชว์ให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นได้เกิดความมันใจมาก
่
กว่าเดิม ซึง่ ผ่านกระบวนการทวนสอบจากผู้บริหาร และ
ประชุ ม ร่ วมกับผู้ปฏิบ ัติทุ กภาคส่ วน ที่จ ะผลัดดันการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นของรายได้ โดยเน้นทีอ่ ตั รา
กําไรสุทธิให้เพิม่ ขึน้ ในทุกปี

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น 2562 |

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

จุดเดนรอบป 2562
ยอดขายสุทธิ

5,662

ลานบาท

EBITDA

652

ลานบาท

กําไรสุทธิ

195

ลานบาท

กําไรสุทธิตอหุน

0.23

บาท

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถ ือหุน (ROE) ตนทุนทางการเงิน

138.81

4.49%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)

3.82%

ภาษีเงินไดนิติบุคคลทีจ่ ายใหรฐั บาล

63.09

ลานบาท

การลงทุนดานชุมชนและสังคม

6.10

ลานบาท

ลานบาท

013

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ILINK
การสร้างคุณค่าร่วม

การสร้างคุณค่าร่วมเป็ นแนวทางการดาเนินธุรกิจทีใ่ ห้ความสาคัญกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่บริษทั และสังคมไป
พร้อมกัน โดยบริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่ ดาเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีเป้ าหมายทีจ่ ะสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยังยื
่ นตลอดห่วงโซ่คุณค่าไปพร้อมกับการนาเทคโนโลยีทางด้าน
การสือ่ สาร มาพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศให้มเี สถียรภาพ มีระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานทีไ่ ด้มาตรฐานซึง่ จะช่วยให้
ประชาชนมีความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้นาองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดาเนิน
ธุ รกิจ เช่ น ระบบโครงสร้ างสายสัญญาณ หลักการออกแบบระบบสายสัญญาณ มาเผยแพร่ แก่ บุ คคลที่สนใจ คู่ ค้ า
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ น
โทรคมนาคม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจทีใ่ ห้ความสาคัญกับการบริหารจัดการกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ภายใต้แนวคิด “เติบโตไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทีย่ งยื
ั ่ น”
ด้วยความมุ่ งมัน่ ของ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ในการ
ดาเนินการเพื่อส่งมอบคุณค่าทีย่ งยื
ั ่ นสู่สงั คม โดยมีเจตนารมณ์ในการนาเป้ าหมายด้านการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ในข้อ
ทีเ่ กีย่ วข้อง มาประยุกต์เป็ นแนวทางในการดาเนินการโดย เป้ าหมายด้านการพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ น (SDGs) ประกอบไปด้วย 17 เป้ าหมายหลัก และ 169 เป้ าหมายย่อย ซึง่ สะท้อน
ประเด็นด้านความยังยื
่ นทีห่ ลากหลายโดย บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวเนชัน่ จากัด (มหาชน)
มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะสนับสนุนเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น 6 เป้ าหมาย จาก 17 เป้ าหมาย แต่
ในขณะเดียวก็ยงั ให้ความสาคัญอีก 11 เป้ าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยังยื
่ นให้แก่ผมู้ สี ่วน
ได้เสียทุกฝ่ าย

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น 2562 |

กรอบการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตร
และคานึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
 กาหนดและบังคับใช้
นโยบายการอนุรกั ษ์
พลังงานและการลดใช้
ทรัพยากร
 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ดาเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาลทีด่ ี
 บริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 สร้างคุณค่าร่วมกับทุกฝ่ าย
 ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าสอย่างแท้จริง
 สนับสนุนความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านมูลค่าผลประกอบการ

 พัฒนาองค์ความรูแ้ ละ
นวัตกรรมภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
 แบ่งปั นความรูแ้ ละ
แลกเปลีย่ นความรูร้ ว่ มกับ
สถาบันการศึกษา
 ดาเนินงานด้านการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน สังคม
และสาธารณะประโยชน์
ต่างๆ

 การปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและ
ด้านสิทธิมนุษยชน
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การดูแลสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน
 การลงทุนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ และการ
บริจาค
 การมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ น
ได้เสีย

15

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
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โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษทั ฯ จัดให้มโี ครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูน้ าในการขับเคลื่อนองค์กรสูก่ ารพัฒนาอย่างยังยื
่ น และคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าทีด่ ูแลการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึ่งมีการจัด
ประชุมเพื่อกาหนดแนวทาง พิจารณาทบทวน ติดตามผลการดาเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยมีส่วน
งานกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งอยู่ในสานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ คอยทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุ น และประสานงานร่วมกับ
เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแนวทางทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด เพื่อบรรลุเป้ าหมายและตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุกฝ่ าย

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
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การกาหนดประเด็นด้านความยั่งยืน
บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการประเด็นด้านการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยมีกระบวนการพิจารณาประเด็น
สาคัญที่ได้มาจากการเชื่อมโยงผู้มี ส่วนได้เสียเข้ากับ
ประเด็ น ที่เ กิ ด ขึ้น และคัด เลื อ กประเด็ น ที่ ส าคัญ ที่ มี
ผลกระทบต่อบริษทั ด้วยกระบวนการคัดเลือกทีเ่ หมาะสม
และจัดลาดับความสาคัญอ้างอิงตามกรอบการรายงาน
ความยังยื
่ นสากล Global Reporting Initiative (GRI)
ทัง้ นี้ บริษัทได้ดาเนิ นการรวบรวมและประเมินประเด็ น
ด้านการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืนผ่ านการวิเคราะห์ประเด็น
ความยังยื
่ นทีเ่ กีย่ วข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประเด็นทีผ่ มู้ ี
ส่ ว นได้ เ สี ย ทั ง้ ภายในและภายนอกให้ ค วามส าคั ญ
ประเด็นในระดับนานาชาติให้ความสาคัญในบริบทของ
ความยั ง่ ยื น และแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของโลก
ประกอบกับการน าแนวทางการบริหารงานและปั จจัย
ความเสีย่ งขององค์กรในปั จจุบนั และอนาคตที่อาจส่งผล
กระทบหรือโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิจมาประกอบการ
ประเมินความสาคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่ าง
ยังยื
่ น

ทบทวนประเด็ น ด้ า นความยัง่ ยืน ที่ มี
สาระส าคัญ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
องค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อให้มคี วาม
ทันสมัย ครอบคลุ มประเด็นใหม่ ท่ี อาจ
เพิ่มขึ้นและปรับลดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง

จัดเรียนลาดับความสาคัญของประเด็น
โดยหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โดยการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มสี ่วนได้เสียใน
แต่ละด้าน พิจารณาผลกระทบครอบคลุม
ในกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทัง้ ภายในและ
ภายนอกสนใจ ประเด็นทีร่ ะดับนานาชาติ
ให้ความสาคัญ

นาเสนอผลการประเมินประเด็นด้านการ
พัฒ นาอย่ า งยัง่ ยื น ต่ อคณะกรรมการ
บริ ษั ท พร้ อ มทัง้ จัด ให้ มี การทบทวน
กระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูล
ในรายงานความยัง่ ยืน พร้ อมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความ
คิดเห็นผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น 2562 |
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การจัดลาดับประเด็นสาระสาคัญด้านความยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงการรายงานประเด็นด้านความยั่งยืนที่สาคัญ
ประเด็นความยังยื
่ นทีส่ าคัญทีร่ ะบุในรายงานฉบับนี้ เปลีย่ นแปลงจากรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นปี 2561 โดยมี
การปรับเปลี่ยนประเด็นด้านความยังยื
่ นในแต่ละหัวข้อให้มคี วามชัดเจนและครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ ซึ่งมีการเพิม่ เติม
ประเด็นด้านโอกาสและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทัง้ ปรับปรุงประเด็นด้านการบริหาร
จัดการแรง และการสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้มคี วามสามารถ ให้มคี วามครอบคลุมต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั โดยแบ่ง
ออกเป็ น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การปฏิบตั ิดา้ นแรงงานอย่ างเท่าเทียม และความเป็ นอยู่ท่ดี ขี องพนักงาน เป็ น
ประเด็นสาคัญทีใ่ ช้ในการจัดลาดับประเด็นสาระสาคัญด้านความยังยื
่ น

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)

ประเด็นด้านความยั ่งยืนที่สาคัญ
การกากับดูแลกิ จการ
การก ากับดู แลองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
มีน โยบายและกระบวนการก ากับ ดูแ ล เพื่อ ให้
มั ่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดาเนินกิจการเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนอย่างยั ่งยืนได้ในระยะยาว
หลักจริยธรรมทางธุรกิ จและความโปร่งใส
มีจ รรยาบรรณในการด าเนิ น ธุร กิจ และปฏิบ ัติ
ตามจรรยาบรรณทีถ่ ูกต้อง โปร่งใส มีการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปั ชั ่น และมีความโปร่งใสตลอดการ
ดาเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ
พร้อมทัง้ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใน
การกาหนดกรอบนโยบาย และบริหารความเสีย่ ง
อย่างเป็ นรูปธรรม
ความรับผิดชอบต่อสิ นค้าและบริการ
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ซ่งึ รวมถึงสินค้าและ
บริการที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยความใส่ใจ
ตลอดวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น 2562 |

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

หัวข้อที่นาเสนอใน
รายงาน
- การกากับดูแลกิจการ

Ethics and integrity
- จรรยาบรรณธุรกิจ
(GRI 102-16)
Anti-Corruption (GRI
205)
Governance
(GRI 102-30)

- การบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง

Product and services
(GRI 103)

- ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ
- สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
Supplier social
บริห ารห่ว งโซ่ อุ ป ทานโดยพิจ ารณาผลกระทบ assessment
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล
(GRI 414-1 ,GRI
414-2)

- การบริหารจัดการห่วง
โซ่อุปทาน

การปฏิ บตั ิ ด้านแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน
การปฏิบตั ิต่อพนักงานด้านความเคารพในความ
หลากหลายและโอกาสที่เ ท่ า เทีย มกัน ไม่เ ลือ ก
ปฏิบ ัติ ให้ผ ลตอบแทนที่เ ป็ น ธรรมมีก ลไกและ
ช่องทางรับข้อร้องเรียนด้านแรงงาน

- การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

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

การพัฒนา
(SDGs)
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บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)

ประเด็นด้านความยั ่งยืนที่สาคัญ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง
ความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ดูแลความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในสถานที่
จัดสรรสถานที่และอุปกรณ์ อานวยความสะดวกใน
การทางาน ตลอดจนให้ความรูด้ า้ นการดูแลสุขภาพ
และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในสถานทีท่ างาน
สิ ทธิ มนุษยชน
มีนโยบายและกระบวนการเพื่อให้ม ั ่นใจว่าองค์กรมี
ความเข้าใจความเสีย่ งด้านสิทธิมนุ ษยชน
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ผ่านโครงการและ
กิจกรรมต่ างๆ เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่ าง
ยั ่งยืน รวมทัง้ ดาเนิน กิจการโดยคานึงถึงผลกระทบ
ต่อชุมชนรอบข้าง รับฟั งข้อเสนอแนะ เพื่อนามา
ปรับปรุงให้เกิดคุณค่าร่วมแก่กนั ทุกฝ่ าย
การบริหารจัดการผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
มีการกาหนดนโยบายและหลักปฏิบตั ติ ามหลักการ
ส่งเสริมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
มุง่ เน้นการเป็ นองค์สเี ขียว

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น 2562 |

ประเด็นด้านความ
ยั ่งยืนตามแนวทาง
GRI

หัวข้อที่นาเสนอใน
รายงาน

Training and
- การบริหารจัดการ
education (GRI 103,
ทรัพยากรบุคคล
GRI 404)
Occupational health - การบริหารจัดการ
and safety (GRI 103,
ทรัพยากรบุคคล
GRI 403)

Human rights
assessment
(GRI 103,GRI 412)
Economic
performance
(GRI 103,GRI 201)

- การดาเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน

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

- องค์กรสีเขียว

- การพัฒนาชุมชนและ
สังคม

การพัฒนา
(SDGs)
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การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
การดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็ นกิจกรรมหลักและเป็ นกิจกรรมทีส่ าคัญของบริษทั เพื่อให้ได้ทราบความต้องการ ปั ญหา และ
ความคาดหวัง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังเหล่านัน้ ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ นามาพัฒนาการบริหารงานเพื่อลด
ผลกระทบในเชิงลบและเพิม่ ผลกระทบในเชิงบวก ทัง้ นี้ในปี 2562 บริษทั อินเตอร์ล้งิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
ได้กาหนดกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียออกเป็ น 7 กลุ่ม ประกอบไปด้วย พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ และชุมชน/
สังคม ซึ่งกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่าวบริษทั ให้ความสาคัญที่จะต้องเข้าไปศึกษา วิเคราะห์ และมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชดิ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความต้องการของกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านัน้ มีความพึงพอใจและมีความเชื่อมันในการด
่
าเนิน
ธุรกิจอย่างยังยื
่ น
ผู้มีส่วนได้
การสือ่ สารและช่องทาง
ประเด็น/ความคาดหวัง
การตอบสนอง
เสีย
ลูกค้า  มีศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  การด าเนิ น ธุ รกิ จด้ วยความ  พัฒนานวัตกรรมและส่งผลผลิตภัณฑ์

คู่ค้า

ที่ดีม ีคุณภาพมาตรฐาน ISO และมี
 ด าเนิ นการส ารวจความพึง เป็ นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส
การตรวจสอบคุ ณภาพสินค้ าอย่ า ง
พอใจของลูกค้าต่อสินค้าและ  การตอบสนองความต้องการ
สม่ าเสมอก่อนนาสินค้าส่งถึงลูกค้าใน
บริการของบริษทั เป็ นประจา อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ทุกครัง้
ทุกปี
ประสิทธิผล
 เยี่ยมเยือนลู กค้าเพื่อรับ ฟั ง  การได้ ร ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ  พัฒนากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมั ่นกับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ
ปั ญหาและข้อเสนอแนะ
บริการที่ดมี ีคุณภาพในระดับ
ผ่ านกิ จกรรมการให้ ความรู้ Interlink
 ลุกค้าสามารถเสนอแนะหรือ ราคาทีเ่ หมาะสม
Training Course
ร้ อ งเรี ย นผ่ า นช่ อ งทางเว็ ป
 ส่ ง เส ริ ม ลู กค้ าให้ เข้ าถึ ง ข้ อ มู ล
ไซต์ อีเมล และโทรศัพท์
นวัตกรรมด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
ใหม่ ๆอย่ างสม่ าเสมอผ่ านกิ จกรรม
สัมมนานวัตกรรมสินค้าและบริการ
 พูดคุยผ่านโทรศัพท์และอีเมล  การได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ น  พัฒนาความสัมพันธ์ของคู่คา้ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั ่นให้แก่คู่ค้าผ่านกิจกรรม
 จัด ประชุ ม ร่ ว มกัน ระหว่ า ง ธรรมและได้ ร ับผลตอบแทน
อย่างเป็ นธรรม
สัมมนาคูค่ า้ /Supplier
บริษทั และคูค่ า้
 การต่อต้านการรับสินบนและ  ส่ ง เสริม ให้ คู่ ค้ า ร่ ว มต่ อ ต้ า นการให้
 การจัดเลีย้ งคูค่ า้ ประจาปี
การคอร์รปั ชัน
สินบนและการคอร์รปั ชัน
 ดาเนินธุรกิจร่วมบนพืน้ ฐานของความ
เป็ นธรรมเพื่ อ ประสิ ท ธิภ าพในการ
ดาเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั ่งยืน

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
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ผู้มีส่วนได้
การสือ่ สารและช่องทาง
ประเด็น/ความคาดหวัง
การตอบสนอง
เสีย
พนักงาน  สื่อสารข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  การดูแลสภาพแวดล้อมในการ  การฝึ กอบรมชี วอนามัย และความ
ผ่ า นวารสารเผยแพร่ ข อง ทางาน ความปลอดภัยต่อชีวติ
ปลอดภัยในการทางานเป็ นประจาทุกปี
องค์กร เดือนละ 1 ครัง้
และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
 บริษทั ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดใี นการ
 การประชุมเพื่อการสื่อสารกับ  โอกาส และความก้าวหน้ าใน
ทางาน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มี
พนักงานในแต่ละฝ่ าย
สายอาชี พขอ งพนั กงาน
ผลต่ อ ทางร่ า งกาย และจิ ต ใจของ
 การสารวจความคิดเห็นของ สวัสดิการที่เหมาะสม กับการ พนั ก งาน เช่ น การตรวจสุ ข ภาพ
เจริ ญ เติ บ โตของบริ ษ ั ท ใน
ประจ าปี จัดกิจกรรมออกก าลังกาย
พนักงานประจาทุกปี
ภายในบริษทั
 สื่อสารช่ องทางการรับเรื่อง อนาคต
ร้ อ งเรี ย นและเบาะแสการ  การได้รบั ค่าตอบแทนและการ  ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาองค์ความรูข้ อง
ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม
พนั กงานผ่ านกิจกรรมการฝึ กอบรม
กระทาผิดและทุจริต
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องของพนักงานตาม
 การมีสขุ ภาวะทางด้านร่างกาย
ส่วนงาน
และจิตใจทีด่ ใี นทีท่ างาน
 บริ ษ ัท ได้ ก าหนดให้ ม ี ก ารทบทวน
ค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้อง
กับผลประกอบการของบริษทั อีกทัง้ ยัง
มีก ารเปรีย บเที ยบค่ า ตอบแทนกับ
บริษ ัทในอุ ตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อ
นามากาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม
และจูงใจในการทางานทุกปี
 ปลูกฝั งค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สร้างความ
ผูกพันระหว่างกันภายในและภายนอก
ซึ่งเป็ นรากฐานที่สาคัญต่อการพัฒนา
และการเติบโตของบริษทั ไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างยั ่งยืน

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนได้
การสือ่ สารและช่องทาง
ประเด็น/ความคาดหวัง
การตอบสนอง
เสีย
ผูถ้ ือหุ้น  การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี  การจ่ายปั นผลและนโยบายปั น  เปิ ดเผยข้อมูลการดาเนิ นธุรกิจอย่าง

คู่แข่ง

เจ้าหนี้

 การประชุ มผู้ถือหุ้นรายไตร ผลของบริษทั ฯ รวมถึงปั จจัย ถู กต้ องและโปร่ งใสเป็ นประจ าทุ กปี
การเติบโตของธุรกิจ
ผ่านการจัดท ารายงานประจ าปี และ
มาส
รายงานด้านความยั ่งยืนขององค์กร
 ช่ องทางการติดต่ อสอบถาม  ความสามารถในการแข่ งขัน
ของบริษทั
 บริหารองค์กรด้วยหลักการกากับดูแล
ผ่ านทาง นั กลงทุ นสัมพันธ์
กิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่
Investor Relation
 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น
ครบถ้วนรอบด้าน และสร้างวัฒนธรรม
 ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถเสนอแนะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม แ ล ะ
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
หรือ ร้ อ งเรียนผ่ านช่ อ งทาง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้
ขึน้ ในองค์กรอย่างเป็ นรูปธรรมผ่านการ
เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ ผลตอบแทนในระยะยาว
บั ง คั บ ใช้ น โยบายต่ อต้ านทุ จริ ต
สายด่วน
คอร์รปั ชั ่น
 จัด แสดงข้ อ มู ล บริ ษ ั ท ผ่ า น  การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี  การปฏิบ ัติตามกรอบแห่งกฎหมาย
ทางเว็ปไซต์
และเป็ นธรรม
เกี่ ย วกั บ หลั ก ปฏิ บ ั ติ ก ารแข่ ง ขั น
ทางการค้าและกติกาการแข่งขันทาง
 ส า ม า ร ถ ร้ อ ง เ รี ย น ผ่ า น  การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม
การค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม
ช่ องทางเว็ปไซต์ อีเมล และ และประเทศให้ย ั ่งยืน
โทรศัพท์
 การไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับ
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารที่ไม่
สุจริต
 การไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การค้า
 จัดแสดงข้อมูลบริษ ัทผ่ าน  มี ค วามสามารถในการ  ปฏิบตั ติ ามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆที่
ทางเว็ปไซต์
บริหารงานได้ดแี ละสามารถ
มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
ช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย
 พบปะและให้ ข้ อ มู ล อย่ า ง
ตามกาหนด
สม่าเสมอ
 การชาระค่าสินค้าและบริการ
ตรงเวลา

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนได้
การสือ่ สารและช่องทาง
ประเด็น/ความคาดหวัง
การตอบสนอง
เสีย
ชุมชน/สังคม  จัดแสดงข้ อ มู ลบริ ษ ัทผ่ า น  การด าเนิ น งานด้ ว ยความ  การสนับสนุนส่งเสริมและมีสว่ นร่วมใน
ทางเว็ปไซต์ และเปิ ดช่องทาง
ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบ
กิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชนหรือ
รั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ห รื อ
ต่อชุมชน
สังคม
ข้ อ เสนอ แนะ ผ่ านท าง  การสนั บสนุ นกิ จ กรรมของ  พัฒ นาหน่ วยงานภายในองค์ กรให้
ทางเว็ ป ไซต์ อี เ มล และ
ชุมชนและการช่วยเหลือสังคม
ดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม โดยการ
โทรศัพท์
จัดตัง้ มูลนิ ธิอินเตอร์ล้ิ งค์ให้ใจ เพื่อ
 เปิ ดเผยข้ อ มู ล การด าเนิ น
ด าเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่ อ
ธุ รกิ จอย่ างถู กต้ องและ
สังคม
โปร่งใสเป็ นประจาทุกปี ผ่าน
 จัด กิ จ กรรมกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และ
การจัดท ารายงานประจ าปี
พัฒนาศักยภาพทัง้ ในด้านการศึกษา
และรายงานด้านความยั ่งยืน
และด้ า นเทคโนโลยี ผ่ า นกิ จ กรรม
ขององค์กร
Interlink Campus Tour และ Cabling
Contest เป็ นต้น
 สรรหาและพัฒนานวัตกรรมในส่วน
ของ Green product และผลัดดันให้
เกิดการบริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้
 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลกระทบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม
และคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม
น้อยทีส่ ดุ

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
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การกํากับดูแลกิจการ
เปาหมายการดําเนินงาน
: ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ
“ดีเลิศ” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
: ไม่เกิดการคอร์รปั ชั ่นภายในหรือภายนอก
องค์กร
: ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศ
และภายในกลุ่มประเทศ กลุ่มประเทศ CLMV

การกํากับดูแลกิจการทีด่ มี คี วามสําคัญอย่างยิง่ และส่งผลต่อการสร้าง
ความเชื่อมัน่ และความน่ าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่ อบริษัทฯ
ตลอดจนเป็ นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อเป็ นการสร้าง
คุณค่าให้กจิ การอย่างยังยื
่ น นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผู้
ลงทุน ซึง่ คณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการให้นําไปสูผ่ ล (governance
outcome) บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) จึงยึด
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี ป็ นรากฐานในการประกอบธุรกิจ โดยได้
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ* (Corporate Governance Policy)
เพื่อให้บริษทั ฯ มีระบบการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็ นพืน้ ฐาน
ของการเติบโตอย่างยังยื
่ น โดยยึดมันดํ
่ าเนินธุรกิจด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้วยนโยบายการเป็ นหุน้ ส่วนและพันธมิตรกับลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ อื
หุน้ ผูล้ งทุนและสังคม ให้มกี ารพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
และเติบโตควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ

การกํากับดูแลกิจการ
ผลการดําเนินงานป 2562
: ผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” จากผลของ
การสํารวจการกํากับดูแลกิจการที่ดบี ริษทั
จดทะเบียนในปี 2561 ดําเนินการโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
: ได้คะแนน 100 เต็ม ติดต่อกัน 2 ปี
จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทย

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย
ด้านการกํากับดูแลกิจการ และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูต้ รวจทาน
การปฏิบตั ิตามนโยบาย ให้มกี ระบวนการตรวจสอบและประเมินอย่าง
ครอบคลุมในทุกระดับ รวมทัง้ ปลูกฝั งค่านิยมองค์กร “คนดี – คนเก่ง”
เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระทํ าผิดจรรยาบรรณ การทุ จริตทําผิด
กฎหมาย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย โดยการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯสามารถสร้างผลตอบแทนและเพิม่ มูลค่าระยะยาว
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ และสามารถสร้างความเชื่อมันต่
่ อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
โดยได้พจิ ารณาและทบทวนปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับหลักการ
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ตลท.) ซึง่ อ้างอิงตามนิยาม “Corporate Governance” ของ G20/OECD
Principles of Corporate Governance โดยได้มกี ารจัดทํานโยบายและ
แนวปฏิบตั เิ ผยแพร่ในรายงานประจําปี ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้
ได้ทํ าการเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนั กงานและ
บุคคลภายนอกได้รบั ทราบถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษทั ฯ อีกทัง้ มีการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็ น
ประจําทุกปี เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล

*รายละเอียดการกํากับดูแลกิจการ สามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ท่ี : https://investors.interlink.co.th

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
มีบทบาทและหน้ าที่ในการกําหนดเป้ าหมายทาง
นโยบาย แผนงาน การดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษทั ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision)
การบริหาร และการจัดการของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตาม
นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทัง้ กําหนดนโยบาย
การบริหารจัดการความเสีย่ ง (Risk Management Policy)
และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบตั ิตามนโยบาย และ
รายงานผลให้คณะกรรมการทราบ รวมถึงจัดให้มีการ
ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยในปี 2562 ได้มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 6 ครัง้ เป็ นการ
ประชุมที่กําหนดไว้ล่วงหน้ าทัง้ ปี 6 ครัง้ โดยไม่มีการ
ประชุมครัง้ พิเศษ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระตัง้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการทํางานของ
คณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี เป็ นกรรมการทีม่ คี วามเป็ นอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยจะต้อง
เป็ นผู้ท่ไี ม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสียต่ อผล
การดําเนินงาน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม มีความเป็ นอิสระ
จากฝ่ ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทโดย
บริษทั ฯ ได้กาํ หนด นิยามของกรรมการอิสระ คุณสมบัติ
ความเป็ นอิสระ โดยได้เปิ ดเผยไว้ในเอกสารแนบ ใน
หนังสือเชิญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต้องมีคุ ณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ข้อกําหนดที่คณะกรรมการกํากับดูแลตลาดทุนตลาด
หลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหา และกําหนด
คาตอบแทน
ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ในการกํากับดูแลกิจการที่ดแี ละเสนอต่ อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุ ม ัติ ให้คําแนะนํ าหลักการและ
จัดทําคู่มอื การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ทบทวนแนวปฏิบตั ิ
ด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั โดยเปรียบเทียบ
กับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องมาตรฐานสากล และ
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ปิ รับปรุงให้
เป็ นปั จจุ บ ัน อย่ า งสมํ่ า เสมอ อี ก ทัง้ พิ จ ารณาสรรหา
กรรมการ และกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดั การใหญ่
และกรรมการผู้ จ ัด การบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาบุ ค คลที่
เหมาะสมที่ จ ะมาดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการเพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุ มตั ิ และหรือเสนอขอ
อนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้ กําหนด
ค่าตอบแทนทีจ่ ําเป็ นและเหมาะสม ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและ
มิใช่ตัวเงินของกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ และกรรมการผู้จดั การของบริษัทแต่ ละปี
เพื่อ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ของบริษั ท และพิจ ารณา
ทบทวนและประเมิ น ความเพีย งพอของกฎบัต รและ
นํ าเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
เปลี่ ย นแปลง ในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ด ั ง กล่ า วข้ า งต้ น
คณะกรรมการกํ ากับดู แลกิจการ สรระหาและกําหนด
ค่าตอบแทน มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีบทบาทในการกํากับดูแลพัฒนาและการปฏิบตั ิตาม
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ดี ของบริ ษั ทอย่ าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มรี ะบบบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุม
ความเสีย่ งประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน และช่วยกํากับการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางการกํากับกิจการทีด่ ี เพื่อให้การดําเนิน
ธุรกิจขององค์กรเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
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คณะกรรมการตรวจสอบ
มีบทบาทในการสอบทานกระบวนการในการกํากับ
ดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายใน พร้อมทัง้ สอบทานให้มกี ารปฏิบตั ิตามนโยบาย
การกํ ากับดู แลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุ รกิจ อย่ าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของแผนกตรวจสอบภายในโดยพิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบกฎบัตร ความเป็ นอิสระรวมทัง้ ขอบเขตและ
แผนการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังคงรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าทีใ่ นการบริหารกิจการ
ของบริษัท ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์การประกอบ
กิจการของบริษทั ทัง้ นี้ ในการบริหารกิจการของบริษัท
ดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคําสัง่
ใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกํ าหนด นอกจากนี้ ให้
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลันกรอง
่
เรื่องต่ างๆ ที่จะนํ าเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั หิ รือให้ความเห็นชอบ พร้อมทัง้ กําหนด
พิจารณา อนุ มตั ิ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายทางธุรกิจ
เป้ าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ
ของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ละประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเอง และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและ
นํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
เปลีย่ นแปลง
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
เปาหมายการดําเนินงาน
: ไม่มคี าํ เตือนหรือผลการตรวจสอบทีม่ ี
นัยสําคัญจากหน่วยงานกํากับดูแล

ผลการดําเนินงานป 2562
: ไม่มคี าํ เตือนหรือผลการตรวจสอบทีม่ ี
นับสําคัญจากหน่วยงานกํากับดูแล
: ไม่มขี อ้ ร้องเรียนในทุกช่องทาง
ทีบ่ ริษทั ฯ จัดให้มเี พื่อรับเรื่อง

ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี ในการดําเนินธุรกิจของ บริษัท อินเตอร์
ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํ ากัด (มหาชน) บนพื้นฐานที่มีจริยธรรมและ
คุณธรรมภายใต้การบริหารงาน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่าง
เป็ นรูปธรรม คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดั ทํา “คู่มอื จรรยาบรรณ” ด้วย
ความมุ่งมันให้
่ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้
เสียทุกฝ่ าย โดยคํานึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม สังคมและสิง่ แวดล้อม
อีกทัง้ ยังถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิและระเบียนข้อบังคับเพื่อให้พนักงาน
ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน และใช้เป็ นแนวทางการ ปฏิบตั ิงาน
อย่างเหมาะสม เพราะถือว่าเป็ นส่วนสําคัญในการร่วมกันพัฒนาองค์กร
ให้ก้าวหน้าอย่างเติบโต ต่อเนื่อง และยังยื
่ นต่อไป จรรยาบรรณ บริษัท
อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน) จัดทําขึ้นเมื่อปี 2560
เพื่อให้พนักงานทุกท่าน ยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด และเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โดยต้องศึกษาและทําความเข้าใจ และปฏิบตั อิ ย่าง
สมํ่าเสมอ ทัง้ การปฏิบตั ิท่เี ป็ นลายลักษณ์ อ ักษร และการปฏิบ ัติตาม
หน้าทีต่ ามหลักจริยธรรม ซึง่ เราถือว่าการมีจริยธรรม/จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ เป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่ายิง่ ของบริษทั โดยได้ประกาศให้ทราบโดยทัว่
กัน พร้อมทัง้ เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีแนวทางการ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีการติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่กําหนดหลักการ
และข้อปฏิบตั ิสําคัญของการกํากับดูแลกิจการและจัดให้มกี ารทบทวน
จรรยาบรรณเป็ นประจําทุกปี

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ*
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํ ากัด (มหาชน) ได้จ ัดทํ า
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ข้นึ เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็ น
กรอบแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมโดยมี
แนวทางที่จะช่ วยให้นักลงทุ นสัมพันธ์ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้สอดคล้องกับ
หลักการพื้นฐาน โดยแนวปฏิบตั ิน้ีเป็ นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่ง บริษทั ฯ
ควรพิจารณาความเหมาะสมและอาจกําหนดแนวปฏิบตั อิ ่นื ๆ เพิม่ เติมที่
จะช่วยให้การปฏิบตั งิ านนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นไปอย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรม อันจะทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษัท และสร้างความ
มันใจให้
่
กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน สาธารณชน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม
*รายละเอียดจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ท่ี : https://investors.interlink.co.th
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จรรยาบรรณของพนักงาน*

1. การปฏิ บ ตั ิ ต่ อตนเอง : ดํารงตนตัง้ มัน่ อยู่ใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ทุ่มเทกําลังกายและกําลังความคิดในการทํางานโดยถือ
ประโยชน์ขององค์กรเป็ นสําคัญ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ขยันหมันเพี
่ ยร รวมทัง้ แสวงหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานให้มปี ระสิทธิภาพอยู่เสมอรักษาเกียรติของ
ตนให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม เป็ นผูม้ วี นิ ัย และประพฤติ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กร ค่านิยมขององค์กร
และประเพณี อ ันดีงามไม่ ว่ าจะระบุ ไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่กต็ าม หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันอาจ
กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หรือเป็ น
ปั ญหาแก่องค์กรในภายหลังได้
2. การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม :
อํานวยความสะดวกและปฏิบตั ติ ่อผูม้ าติดต่อด้วยความ
สุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ โดย
ไม่ชกั ช้า ยินดีรบั ฟั งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก
บุ คคลอื่น และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมู ลที่ถู กต้ องตาม
สถานะแห่ งตน เห็นคุ ณค่ าของบุ คคลอื่น ปฏิบ ัติต่ อ
ผูอ้ ่นื ด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผูอ้ ่นื อยู่เสมอ มี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวมให้
เจริญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องาน
และภาพพจน์ขององค์กร
3. การปฏิ บตั ิ ระหว่างพนักงาน : เสริมสร้างการ
ทํางานเป็ นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกือ้ กูลซึ่ง
กัน และกัน เพื่อ ประโยชน์ ต่ อ งานขององค์ กร โดย
ส่ วนรวม ร่ วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่ งความ
สามัคคีและความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า โ ดย เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี ต่ อ
ผู้ใต้บงั คับบัญชา ตามค่ านิยมขององค์กร ปฏิบ ัติต่ อ
ผู้บงั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบตั ิต่อ
เพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ํ าใจและเคารพใน ศักดิศ์ รี
ของผู้อ่นื และไม่นําผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบ
อ้างเป็ นผลงานของตนเอง
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4. การปฏิ บตั ิ ต่อองค์กร : ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร รวมทั ้ง
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ คําสัง่ และ มติคณะกรรมการ
ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําหรือปกปิ ดการกระทํา
ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย บันทึกและรายงานข้อมูลต่ างๆ ให้
ถูกต้องตามระบบ และมาตรฐานทีว่ างไว้ รวมทัง้ ห้ามมิให้
ปลอมแปลง หนั งสือรายงาน หรือเอกสารใดๆ ไม่ ใ ช้
ข้อ มู ล ขององค์ ก รที่ไ ด้ ร ับ จากการปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ เพื่ อ
แสวงหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่นื โดยมิชอบ
ห้ามรับสิง่ ของหรือผลประโยชน์ อ่นื ใดจากบุคคลอื่นที่มี
หน้ าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กร เว้นแต่ ในโอกาส
หรือเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยมที่คนทัวไปพึ
่
งปฏิบตั ิ
ต่อกันโดยสิง่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใดนัน้ แต่ทงั ้ นี้การรับ
ดังกล่าวต้องไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่าง
ใดโดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
จรรยาบรรณถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและพนักงาน ทีจ่ ะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ
และปฏิ บ ั ติ ตามจรรยาบรรณอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดย
ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ จะต้ อ งดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ ให้
พนั ก งานภายใต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาของตนปฏิ บ ั ติ ต าม
จรรยาบรรณนี้อย่างจริงจัง ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับต้อง
เป็ นผูน้ ําในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการ ทํางานให้พนักงานและบุ คคลที่
เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ นสิง่ ที่
ถูกต้องและต้องปฏิบตั ิ อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ
ได้ จ ั ด ให้ ม ี ก ารอบรมจรรยาบรรณพนั ก งานในการ
ปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ ทัง้ นี้ พนักงานสามารถเรียนรู้
จรรยาบรรณด้วยตนเองผ่ านระบบอิเล๊ กทรอนิ กส์ (eLearning) พร้อมทัง้ มีการให้ขอ้ มูล ข่าวสาร และความรู้
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อสร้างความเข้าใจ หาก
พนั ก งานมีข้อ สงสัย ไม่ แ น่ ใ จเกี่ยวกับ วิธีปฏิบ ัติ ต าม
จรรยาบรรณ สามารถปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือฝ่ าย
กํากับ กิจกรรมองค์กร หรือหน่ วยงานที่ทําหน้าที่อย่าง
เดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
กํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
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จรรยาบรรณของกรรมการ*

1. การปฏิ บตั ิ ต่อตนเอง : ปฏิบตั ิหน้ าที่การงาน
อย่ า งเต็ ม ความสมารถให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับ โดยถือหลักความถูกต้อง
และผลประโยชน์สว่ นรวมขององค์กรเป็ นสําคัญ ยึดมันใน
่
จริยธรรม ปฏิบ ัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริต มี
คุณธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็นในสิง่ ที่ถูกต้อง ใช้
ดุลยพินิจในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ วางตัวเป็ น
กลาง ไม่ ฝั กใฝ่ พรรคการเมืองหรืออยู่ใต้ อิทธิพลทาง
การเมือง ไม่ เปิ ดเผยข้อมูลบริษัทต่ อบุ คคลภายนอก
อุทศิ เวลาอย่างเต็มทีใ่ นการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. การปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น : ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ ห้
เป็ นไปตามมติท่ีประชุ มผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม กํากับดูแลให้มกี ารบริหาร
องค์กรด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้ องกัน
ความเสียหายหรือผลกระทบที่มี ต่ อผู้ ถื อหุ้ นรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้แน่ ใจว่าสิทธิของผูถ้ อื
หุน้ ได้รบั การเอาใจใส่และได้รบั การดูแลอย่างเท่าเทียม
กันเปิ ดเผยข้อมูลหรือรายงานสถานภาพขององค์กรต่อ
ผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
3. การปฏิ บ ตั ิ ต่ อลู กค้ า : มีท ัศนคติท่ีดี และให้
ความสําคัญต่อลูกค้า ปฏิบตั ติ นต่อลูกค้าด้วยความเต็ม
ใจ กระตือรือร้ น มีน้ํ าใจ สุ ภาพอ่ อนโยนและรักษา
ความลับของลูกค้า โดยไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ ของ
ตนเองหรือผู้อ่นื โดยมิชอบ รวมทัง้ ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุก
คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มมี ูลค่าเพิม่ อย่างต่ อเนื่อง
คงไว้ ซ่ึ ง คุ ณ ภาพบริ ก ารให้ ไ ด้ ม าตรฐาน และมี
คุณภาพสูง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
ส่งมอบสินค้า งานที่มีคุ ณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับ
ลู ก ค้ า ในราคาที่ เป็ นธรรม ให้ ข้อ มู ล ข่ า วสาร และ
คําแนะนําทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ต่อลูกค้า
เพื่อให้ทราบเกีย่ วกับสินค้าและบริการ ส่งมอบงานและ
รับประกันผลงาน ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม
เพื่อให้ลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจ มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย
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มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดย
ไม่ได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า มีระบบ กระบวนการที่
ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุ ณภาพ ความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ รวมทัง้ ความรวดเร็วในการตอบสนอง
การส่ งมอบ และการดํ าเนิ นการอย่ างถึงที่สุด เพื่อให้
ลูกค้าได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
4. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ : ปฏิบตั ติ ่อคู่
ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ทุ กรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย
มีการแข่งขันบนข้อมูลทีไ่ ด้รบั อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มกี าร
กีดกันไม่ให้คู่ค้ารายใดรายหนึ่งเข้าร่ วมการแข่งขันทาง
ธุรกิจ จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน จัดให้มรี ะบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มนใจ
ั่
ว่ามีการปฏิบตั ิตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุม
ภายในที่ป้ องกันการทุ จริตและพฤติกรรมมิชอบในทุ ก
ขัน้ ตอนของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างจ่ายเงินคู่ค้าให้ตรง
เวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน ไม่ กล่ าวหา
ในทางร้ ายแก่ คู่ ค้าโดยปราศจากข้อมู ลแห่ งความจริง
หลี ก เลี่ ย งสถานการณ์ ท่ี ทํ า ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูลที่
เป็ นจริง รายงานที่ถู กต้ อง การเจรจาแก้ปั ญหาและหา
ทางออกตัง้ อยู่ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่ างๆที่ตกลงไว้ก ับคู่ค้า และเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด กรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
ต้ อ งรี บ แจ้ ง ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาหาแนว
ทางแก้ไข ใช้สนิ ค้าและบริการทีม่ ลี ขิ สิทธิถู์ กต้อง และไม่
สนับสนุ นสินค้าหรือการกระทําทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา
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5. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า : มีนโยบายเสรี
ทางการค้า และเชื่อว่าการมีคู่แข่งเป็ นเรื่องดีเพราะจะทํา
ให้เกิดการพัฒนาทัง้ มาตรฐานการบริการ และนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อเสนอต่อลูกค้า ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบ
การแข่งขันทีด่ ี ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการ
ค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความ
จริง ไม่ แสวงหาข้อมู ลที่เป็ นความลับของคู่ แข่ งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่ สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่
เหมาะสม
6. การปฏิ บัติ ต่ อสังคม จารี ต ประเพณี : ไม่
กระทําการใดๆ ที่อาจมีผลเสียหายต่ อสังคมส่วนรวม
รับผิดชอบต่อสังคมโดยกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจ
ทีไ่ ม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ ศีลธรรม
อันดีงาม ส่งเสริมการปลูกฝั งให้เกิดจิตสํานึกของความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้กบั พนักงานทุกระดับสนับสนุ นให้
มีการคืนกําไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่สงั คมและเพื่อ
พัฒนาสิง่ แวดล้อม

จรรยาบรรณของผูบริหาร*

ผูบ้ ริหารของบริษทั อันประกอบด้วย คณะกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป ซึง่ ได้รบั
ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้มีบทบาทหน้ าที่ในการ
กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล และควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุ ผลในการ
ดําเนินธุรกิจ ดังนัน้ เพื่อแสดงว่าผู้บริหารของบริษัทมี
เจตนารมณ์ และความมุ่งมันจะดํ
่ าเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง
และโปร่ งใส อันจะทํ าให้บริษัทบรรลุ ผลสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจ และได้รบั การยอมรับจากทุกฝ่ าย บริษทั จึง
เห็นสมควรกําหนด “จรรยาบรรณผู้บริหาร” ขึน้ ไว้เป็ น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหาร ดังต่อไปนี้
1. การปฏิ บตั ิ ต่อองค์กร : ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผูม้ สี ่วนได้เสียพึงเปิ ดเผยสถานภาพของกลุ่มธุรกิจ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่ อเหตุ การณ์ อุทิศตน
ความรู้ และความสามารถ เพื่อประโยชน์ ของบริษั ท
ตลอดเวลา พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนของ
องค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ช่วยส่งเสริมภาพพจน์
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ของบริษทั ฯ เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
นโยบายหรือข้อกําหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบตั ิต่อ
สังคมที่องค์กรได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่จี ะให้
ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สมั ภาษณ์ ต่อสื่อมวลชน หรือต่ อ
สาธารณชน จะต้องได้รบั มอบหมายจากบริษทั
2. การปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งาน : มี ท ั ศ นคติ ท่ี ดี ต่ อ
พนักงาน และพึงปกครองด้วยความเมตตาและเป็ นธรรม
รวมทัง้ ไม่ใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบ มีภาวะผู้นํา และ
ปฏิบ ัติตนเป็ นแบบอย่ างที่ดีน่ าเชื่อถือต่ อพนักงาน ให้
ความรู้ คําแนะนํา และคําปรึกษาแก่พนักงาน พร้อมทัง้ รับ
ฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเต็มใจและ
จริงใจ ส่ งเสริมพนั กงานให้มีความมัน่ คงก้ าวหน้ า ใน
หน้ าที่การงานและความเป็ นอยู่ส่ วนตัว ผู้บริหารจะให้
ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมแก่พนักงานผูบ้ ริหารจะดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานให้มีความปลอดภัยต่ อ
ชีวติ ของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สนิ ของบริษัทและของ
พนั กงานให้ปลอดภัยอยู่ เสมอ ผู้ บริหารจะส่ งเสริมให้
พนักงานได้พฒ
ั นาความรู้ความสามารถอย่างทัวถึ
่ งและ
สมํ่าเสมอ ผู้บริหารจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และผูบ้ ริหาร
จะเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิศรี
์ ของความเป็ น
มนุษย์
3. การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น : ผูบ้ ริหารจะปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็ นธรรมต่อผู้ถอื หุน้ ทุกราย
อย่ างเท่ า เที ยมกัน เพื่ อประโยชน์ สู งสุ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น
โดยรวม ผู้บริหารจะบริหารการดําเนินงานของบริษทั และ
ตัดสินใจดําเนินการใดๆด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
ผู้บริหารจะปฏิบตั ิหน้ าที่โดยการประยุกต์ความรู้ ทักษะ
การบริหาร และการ จัดการอย่างสุดความสามารถในทุก
กรณี ผูบ้ ริหารจะรายงานสถานภาพของบริษทั แก่ผถู้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความ
เป็ นจริง ผู้บริหารจะไม่แสวงหาประโยชน์ ให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะ ผู้บริหารจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่ อ
บุ ค คลภายนอก โดยเฉพาะคู่ แ ข่ ง ขัน ผู้ บ ริ ห ารจะไม่
ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทาง ผลประโยชน์ต่อบริษทั

*รายละเอียดจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ท่ี : https://investors.interlink.co.th
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4. การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า : มุ่งมันในการพั
่
ฒนาและ
ให้บริการที่มคี ุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ด้วยความปลอดภัยและเป็ นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด ในราคาที่สมเหตุ สมผล สามารถส่งมอบงาน
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกค้า ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้า
อย่ างเคร่ งครัด และรักษาความลับของลู กค้า ไม่ นํ า
ความลับทางการค้าไปใช้ในประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง ไม่เอาเปรียบลูกค้า หรือกําไรเกินควร รวมทัง้
ไม่กาํ หนดเงื่อนไขการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม ติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าด้วยวาจาสุภาพ ด้วยการทํางานที่รวดเร็วและมี
ประสิท ธิ ภาพ เป็ นที่ ไ ว้ วางใจได้ ของลู กค้ า รับฟั ง
ข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะของลู กค้ าเป็ นประจํ า
สมํ่าเสมอ และนําข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข
5. การปฏิ บัติ ต่ อคู่ แข่ ง ทางการค้ า : ให้ การ
สนั บสนุ นการร่ วมมือในการแข่ งขันทางการค้ าเพื่อ
ผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาในการ
แข่งขันเสรีท่เี ป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับ
ของคู่ แข่ งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่ สุ จริต หรือไม่
เหมาะสม และไม่ เปิ ดเผยหรือละเลยให้ความลับของ
บริษัทตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตี และทําลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้
วิธอี ่นื ใดทีไ่ ม่ถูกต้อง และละเว้นการกลันแกล้
่ ง หรือทํา
ให้ค่แู ข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็ นธรรม
6. การปฏิ บตั ิ ต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และชุมชน :
ปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน และดํารงด้วย
จิตสํานึกทีด่ ที ม่ี ตี ่อสังคมสิง่ แวดล้อม และชุมชนอยู่เสมอ
ร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้ อมและชุ มชน ปฏิบ ัติ ตนเป็ น
ตัวอย่ างที่ดีในการอนุ ร ักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มี อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยจิ ต ใจที่ คํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของสาธารณะเสมอ
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จัดให้มชี ่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพื่อ
รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสียทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ หรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการ
ปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ข องผู้ บ ริห าร และพนั ก งานของบริษั ท
เกี่ ย วกับ การกระทํ า ผิ ด กฎหมายหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุ จริต
รวมถึงการกระทําทีเ่ ข้าข่ายการคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริ ษั ท ฯ โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม โดยบริ ษั ท ฯ มี
มาตรการคุม้ ครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหาย
แก่ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ใี ห้ความร่วมมือในการ
รายงานการฝ่ าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ โดยในปี 2562
ไม่ปรากฏว่ามีขอ้ ร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด
ชองทางการติดตอเพื่อแจงเบาะแสและขอรองเรียน
ที่ ตงั ้ สํานักงานใหญ่ :
48 อาคารอินเตอร์ลง้ิ ค์
ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์ :
www.interlink.co.th
โทรศัพท์ : 02-666-1111
เลขานุการบริ ษทั :
t.thanyarad@interlink.co.th
ประธานกรรมการบริ ษทั :
fraud@interlink.co.th
ประธานกรรมการตรวจสอบ :
คุณชูศกั ดิ์ ดีเรกวัฒนชัย
chusak@interlink.co.th
…………………………………………………..
โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291
โทรสาร 0-2666-1193
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การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

บริษัทได้มีการจัดทํานโยบายต่ อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน และนโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลีย้ ง
หรือประโยชน์อ่นื ใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตัง้ มันใน
่
การดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส มี
ความรับผิดชอบต่ อสังคมและผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ตามหลัก การกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยนโยบาย
ดัง กล่ า ว ได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
และได้ ส่ื อ สารไปยั ง พนั ก งานทุ ก คน โดยมี ก าร
กําหนดให้มกี ารอบรมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
และ นโยบายการรับ -ให้ ข องขวัญ การเลี้ย ง หรื อ
ประโยชน์ อ่นื ใด แก่พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษัท
อีกทัง้ บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่บุ คคล
ทัวไปที
่ ส่ นใจ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
เปาหมายการดําเนินงาน
: มีการจัดวางระบบและกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งทั ่วทัง้ องค์กร และสามารวาง
กลยุทธ์และระบุความเสีย่ งได้ทนั เวลา
: ติดตามผลและทบทวนการบริหารความ
เสีย่ งอย่างสมํ่าเสมอโดยความเสีย่ งของ
บริษทั ได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม

ผลการดําเนินงานป 2562
: จัดทํารายงานการบริหารความเสีย่ ง 2562
โดยได้ให้ความสําคัญกับความเสีย่ งที่
เกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk) ในด้านความ
เสีย่ งด้านความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และความปลอดภัยข้อมูล ซึง่ เป็ นความ
เสีย่ งทีม่ นี ยั สําคัญและมีโอกาสเกิดขึน้ ใน
อนาคต จึงได้กําหนดมาตรการและ
แนวทางจัดการความเสีย่ ง

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญ
ต่ อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างต่ อเนื่อง โดยมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทัง้
องค์กร พร้อมทัง้ มีการเสริมสร้างความตระหนักรูแ้ ละประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความเสีย่ ง* เพื่อนํ าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิม่ ในแก่องค์กร
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ างๆ โดยได้ประเมินความเสี่ยงที่สําคัญเป็ น
ประจําทุกปี เพื่อให้องค์กรปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และให้บริษทั ฯ บรรลุ
เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว้ ทัง้ นี้ในกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งได้กาํ หนดระดับความเสีย่ งทีส่ ามารถยอมรับได้ ทีส่ มั พันธ์กบั
การเติบโตและเป้ าหมาย ของผลตอบแทนตามวัตถุ ประสงค์ท่อี งค์กร
กําหนดไว้ รวมทัง้ นโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ ง และการกํากับ
ดูแลสนับสนุนการดําเนินงานของบริษทั กลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุรกิจ
อย่างยังยื
่ น โดยพิจารณาสภาวการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปทัง้ ภายในและ
ภายนอก ภายใต้การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่าง
สมํ่าเสมอ ซึง่ การบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผลจะช่วยให้บริษทั มีการ
ตัดสินใจทีด่ ขี น้ึ ในเรื่องการกํากับดูแล กลยุทธ์ การกําหนดวัตถุประสงค์
และการดําเนินงาน

*รายละเอียดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง สามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ท:่ี https://investors.interlink.co.th
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โครงสรางการบริหารความเสี่ยง

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น 2562 |

37

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้ าที่ความรับผิดชอบสูงสุดในการกํ ากับดู แลการ
บริหารความเสีย่ งของบริษัทฯ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการ
ดําเนินธุรกิจ และทําหน้ าที่ประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารความเสีย่ ง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการบริหารความเสีย่ ง
ดําเนิ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สอดคล้องกับแนวทางทีก่ าํ หนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีกรรมการทัง้ สิน้ 5
ท่าน ซึง่ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระและรองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ โดยมีกรรมการอิสระ ดํารงตําแหน่ งเป็ น
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทํ าหน้ าที่
กําหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ ง หลักเกณฑ์
การประเมินความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง้
สอบทานความเสีย่ งและมาตรการการจัดการความเสีย่ งที่
สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งประเมินโดยหน่ วยงานเจ้าของ
ความเสีย่ ง และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงการบริหาร
ความเสีย่ งให้ดี
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะ
ผูบ้ ริหาร (Risk Owner) รับผิดชอบในการประเมินและ
ติดตามความเสี่ยงในการดําเนิ นงานประจํ าวันอย่ าง
ต่อเนื่อง
แผนกตรวจสอบภายใน
ทําหน้ าที่ตรวจสอบหน่ วยงานต่ างๆ โดยวางแผน
ตาม Risk Based ของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อให้ความ
เชื่อมันว่
่ ามีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และรายงาน
ผลต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยั ง ให้
คําปรึกษาแก่หน่ วยงานผู้รบั การตรวจและมีการสื่อสาร
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายัง
ผูป้ ฏิบตั งิ านเพื่อนําไปปรับปรุงต่อไป
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการในการประเมินความเสีย่ ง กําหนดแนว
การปฏิบ ัติงานเกี่ยวกับการกํ ากับดู แล ควบคุ ม เพื่อ
ป้ องกัน และติดตามประเมินผลความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัว่
ทัง้ องค์กร ซึง่ บริษทั ฯ มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งที่
สําคัญซึง่ แบ่งไว้ตามประเภทความเสีย่ ง ดังนี้
1. ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk)
3. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน (Operation Risk)
4. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)
5. ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
(Information Technology Risk)
6. ความเสีย่ งด้านการคอร์รปั ชัน (Corruption Risk)
ซึง่ การประเมินครอบคลุมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
(Emerging Risk) ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ทัง้ นี้กระบวนการบริหารความเสีย่ งได้ถูกรวบรวมไว้ใน
“คู่มอื บริหารความเสีย่ ง” โดยแบ่งตามกระบวนการหลัก 5
ขัน้ ตอน

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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นโยบายบริหารความเสี่ยง

วัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง

1) บริษัทฯ จัดวางระบบและกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร รวมทัง้ บริษทั ในกลุ่ม ให้สอดรับ
กับกลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล
โดยประเมินความเสีย่ งให้ครอบคลุมความเสีย่ งในทุกด้าน
2) ผู้บริหารและพนั กงานของบริษัทเป็ นเจ้าของ
ความเสีย่ ง ซึง่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงของหน่ วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ
รวมทัง้ กําหนดมาตรการทีเ่ หมาะสม เพื่อจัดการความ
เสีย่ ง และบริษัทจะบริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือเบีย่ งเบนไม่เกินกว่า
ระดับทีบ่ ริษทั ฯ ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
3) ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของบริษทั ทัง้ หมด ต้องได้รบั การดําเนินการดังนี้
• ระบุความเสีย่ งอย่างทันเวลา
• ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
• การจัดการความเสี่ยง ให้ สอดคล้ องตาม
หลักเกณฑ์การบริหารความเสีย่ งทีก่ ําหนดได้
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
ผลประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการจัดการความ
เสีย่ งดังกล่าว
• ติดตามผลและทบทวนการบริหารความเสีย่ ง
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ความเสี่ยง
ของบริษทั ได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม
4) ความเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและ
กลยุทธ์ของบริษทั ซึง่ มีความเสีย่ งอยู่ในระดับสูงและสูง
มากทัง้ หมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
รับทราบ

บริษัท อินเตอร์ล้งิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
มุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้มี
ความเข้มแข็งทัวทั
่ ง้ องค์กร และมุ่งหวังให้พนักงานมีความ
ตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการดําเนิ นงานประจําวันของ
ตนเอง รวมถึงรับผิดชอบในการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทสนับสนุ นให้พนักงานมี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งโดยมีแนวทาง
ดําเนินการดังนี้
1) สนับสนุนและให้โอกาสพนักงานทุกระดับในการระบุ
และรายงานความเสีย่ งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ เพื่อกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบและจัดทําแผนการจัดการความเสีย่ งซึง่ จะช่วย
ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ มุ่งให้มกี ารเรียนรู้
จากข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน
2) กําหนดให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบใน
การบริหารความเสี่ยง ทัง้ นี้ ผู้บริหารจะประพฤติตนเป็ น
ต้นแบบในการบริหารความเสีย่ ง และมีบทบาทสําคัญในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
3) กําหนดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการฝึ กอบรมคณะผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสีย่ ง
ให้กบั ผูบ้ ริหารอย่างต่อเนื่อง

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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ปจจัยความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยง
การจัดการ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
• การถูกยกเลิ กสัญญาการเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ าย • บริษท
ั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “LINK”
สิ นค้าหรือเมื่อบริษทั ผู้ผลิ ตสิ นค้าแต่งตัง้ ตัวแทนจัด ภายในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ ดียว ทําให้บริษัทฯ สามารถที่
จําหน่ ายในประเทศไทยเพิ่ มเติ ม โดยหากผูผ้ ลิตสินค้า จะจัดหาผู้ผลิตรายอื่นในการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมาย
ไม่ต่อสัญญาการเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ ายให้กบั บริษัทฯ การค้า “LINK” เพื่อจัดจําหน่ายภายในประเทศไทยแทนผูผ้ ลิต
อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างยอดขายและกําไของบริษทั
รายเดิมได้
ฯ ได้ โดยผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ คือบริษัทฯ อาจต้อง • บริษทั ฯ ถือเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ ายทีม่ คี ุณภาพ โดยสามารถ
หาผู้ผลิตสินค้ารายใหม่ในกรณีท่ถี ูกยกเลิกสัญญาการ รักษาและเพิม่ ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดให้แก่อุปกรณ์
เป็ นผู้จดั จําหน่ ายดังกล่าว รวมถึงสินค้าที่มาจากผู้ผลิต โครงข่ายสายสัญญาณทัง้ สองยี่ห้อในประเทศไทยนับตัง้ แต่
รายใหม่อาจมีคุณภาพไม่ทดั เทียมกับสินค้าเดิมที่มีอยู่ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ ายได้ดมี าโดยตลอด
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับทางด้านคุณภาพโดยมาตรฐานสากล โดย บริษทั ฯ จึงนับเป็ นคู่คา้ ทีส่ าํ คัญกับบริษทั ผูผ้ ลิตเหล่านัน้ ซึง่
อาจส่งผลกระทบให้ลูกค้าเสียความเชื่อมันในคุ
่
ณภาพ ทําให้มนใจว่
ั ่ าความเสีย่ งทีจ่ ะถูกยกเลิกสัญญาการเป็ นตัวแทน
สินค้าของบริษัทฯ และลดปริมาณการสังซื
่ ้อลง อันอาจ จําหน่ ายนัน้ มีน้อยในระดับทีบ่ ริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการ
ส่งผลให้ยอดขายและกําไรของบริษทั ฯ ลดลง
ได้ และหากบริษัทผู้ผลิตเหล่ านั น้ ยกเลิกสัญญาการเป็ น
ตัวแทนจําหน่ ายของบริษทั ฯ บริษัทฯ ก็สามารถทีจ่ ะหาคู่ค้า
อื่นๆ ที่ยนิ ดีให้ บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ ายและทําการ
ขยายตลาดในประเทศไทยให้ได้ โดยมีความสําเร็จในการทํา
การตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ทงั ้ สองยีห่ อ้ ดังกล่าวที่บริษทั ฯ ได้
ทําสําเร็จมาแล้วเป็ นเครื่องรับประกัน
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ความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
• ความเสี่ ยงอันเนื่ องมาจากบริ ษท
ั มีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่
ถือหุ้นเกิ นกว่าร้อยละ 50

•

ความเสี่ยงจากพึ่งพาผูบ้ ริ หารและบุคลากร เนื่องจาก
ธุรกิจของบริษทั ฯ ก่อตัง้ โดยกลุ่มอนันตรัมพร ซึง่ ปั จจุบนั
เป็ นกลุ่ มผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ โดยเป็ นผู้มีอํานาจ
ควบคุมและผูบ้ ริหารหลักของบริษทั ฯ ในตําแหน่ งสําคัญ
นอกจากนี้ ด้ ว ยลั ก ษณะของธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจทีซ่ บั ซ้อน
ทําให้บริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความ
ชํานาญ และประสบการณ์ของบุคคลากรในสาขาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็ นหลัก หากบริษัทฯ สูญเสียผู้บริหารและ
บุคคลากรเหล่านี้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลดําเนินงานและ
ฐานะทางการเงินในอนาคตของบริษทั ฯ ได้
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การจัดการ
บริ ษั ทฯ จึ งได้ จ ัดโครงสร้ างการจั ดการซึ่ งประกอบด้ วย
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการกํ ากับดู แลกิ จการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มี
ความรูค้ วามสามารถ และมีการกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน
และการมอบอํานาจให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน มี
การกําหนดมาตรการการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง อีกทัง้ ยังมีการแต่งตัง้ บุคคลภายนอกทีเ่ ป็ นอิสระ
เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจํานวน 3 ท่าน โดยทุกท่านรับ
หน้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านรับหน้าทีเ่ ป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ เพื่อทําหน้าทีต่ รวจสอบ
ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุ มตั ิรายการต่างๆ ก่อน
นําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มหี น่ วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีหน้ าที่หลักในการดูแล
ระบบควบคุมภายในเพื่อให้เป็ นไปตามระบบงานทีไ่ ด้กําหนด
ไว้
• ผู้บริหารหลักส่ วนใหญ่ อยู่ ก ับบริษัทฯ มาเป็ นเวลามากกว่ า
10 ปี และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ การทีผ่ บู้ ริหารมีส่วนร่วม
ในผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยการเป็ นผูถ้ อื หุน้ นัน้ จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความตัง้ ใจและพยายามที่จะผลักดันการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การ
จัดการบริหารอย่างมีระบบ ส่งผลให้การบริหารงานของบริษทั ฯ
ไม่พ่งึ พิงผู้บริหารระดับสูงบางรายมากจนเกินไป ซึ่งที่ผ่านมา
บริษทั ฯ ได้มุ่งพัฒนาการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนา
ผู้บริหารรุ่ นใหม่ ข้ึนมารองรับการขยายงานอย่ างเป็ นระบบ
(Succession Plan) อีกทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหาร มีส่วนร่วม
ออกความคิดเห็นในการวางนโยบาย และแผนธุรกิจของบริษทั ฯ
ตลอดจนให้อาํ นาจการตัดสินใจในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเชีย่ วชาญในการบริหารธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ด้วย
•
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ความเสี่ยง
การจัดการ
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (ตอ)
• ความเสี่ ยงในการพัฒนาบุ คลากร เพื่ อรองรับการ • เพื่อรองรับการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานของบริษทั
เติ บโตทางธุรกิ จ เนื่องมีการขยายตัวทางธุรกิ จอย่าง ฯ บริษทั ฯ จัดวางโครงสร้างทีส่ นับสนุ นการทํางาน ระบุจํานวน
รวดเร็ว จากการขยายการลงทุน ทั้ง ในประเทศ และ บุคลากรรองรับความต้องการของหน่วยธุรกิจ โดยแต่ละสายงาน
ต่างประเทศ และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยการ จะมีการพิจารณากําหนดแผนกํ าลังคน ระบุ ตํ าแหน่ งงานที่
ขยายช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย รวมถึ ง การนํา ระบบ สําคัญและแผนพัฒนาบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรของแต่ละสาย
ดิ จิ ทัล เทคโนโลยี และนวัต กรรมใหม่ๆ มาใช้ใ นการ งานให้เกิดความชํานาญทัง้ ในเชิงลึกเฉพาะด้าน และพัฒนา
ขับ เคลื่อ นธุ ร กิ จ ดัง นั้น หากบริษั ท ฯ ไม่ ส ามารถ ภาวะผู้นํ าและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เตรียมความพร้อม
จัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ ยวชาญ มี สําหรับผูท้ จ่ี ะเป็ นผูบ้ ริหารในอนาคต เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ จะ
ประสบการณ์ที่ มี เ พี ย งพอและทัน เวลา อาจส่ ง ผล มีผบู้ ริหารและพนักงานทีม่ คี ุณภาพและเพียงพอในระบบอย่าง
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายใน ต่อเนื่อง
ระยะยาว
• ความเสี่ ย งด้ า นชื่ อ เสี ยงจากสื่ อ สั งคมออนไลน์ • บริษทั ฯ จัดให้มหี น่ วยงานทีต่ ดิ ตามดูแลเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นความ
สือ่ สังคมออนไลน์กลายเป็ นช่องทางการสื่อสารทีผ่ บู้ ริโภค เสีย่ งต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ มีระบบ
นิยมใช้เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสื่อสารทัง้ ในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต อีกทัง้ ยังมี
สินค้า บริการและองค์ ในกรณีทต่ี กเป็ นข่าวเชิงลบ เนื้อหา การนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าและ
ดังกว่าสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างและ ผูม้ สี ่วนได้เสีย ต่อสินค้า บริการและกําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษทั
เพื่อประเมินความเคลื่อนไหว ความพึงพอใจ และความคาดหวัง
ของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสียเชิงรุก
• ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากเหตุภย
ั พิ บตั ิ ทางธรรมชาติ • บริษัทฯ มีการทําประกันภัยเต็มจํานวน ซึ่งครอบคลุ มถึง
บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการจัดเก็บสินค้าเพื่อ สินค้าคงคลังและค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึง่ อาจผลกระทบต่อ
เตรียมความพร้อมในการให้บริการ ดังนัน้ แล้วหากเกิดภัย การดํ าเนิ นธุ รกิจของบริ ษั ทฯ ในกรณี เกิดเหตุ ภั ยพิบ ัติ
พิบ ัติทางธรรมชาติอ ันจะส่งผลกระทบต่ อสินค้าคงคลัง เหล่านัน้ อีกทัง้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารจัดทําแผนความต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีแนวโน้ มที่จะสูญเสียรายได้ในส่วนนัน้ ๆ ไป ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) และจัดให้มกี ารซ้อม
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ
แผนอย่างสมํ่าเสมอ เผื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าว และ/หรือ ลดระยะเวลาในการฟื้ นฟูให้น้อยลง
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ความเสี่ยง
การจัดการ
ความเสี่ยงดานการเงิน
• ความเสี่ ยงด้ า นอั ตราแลกเปลี่ ย น เนื่ องด้ ว ยด้ ว ย • มีการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยการทําสัญญาซือ้ ขายอัตรา
ลักษณะทางธุรกิจของบริษทั ฯ ทีต่ ้องสังซื
่ อ้ สินค้าจากคู่คา้
แลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Currency Forward) เต็มจํานวนการซือ้
ในต่างประเทศ บริษทั ฯ จึงต้องชําระเงินค่าสินค้าเหล่านัน้
สินค้าทีต่ อ้ งชําระเป็ นเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์
เ ป็ น สกุ ล เ งิ น ต ร า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ช่ น ส กุ ล เ งิ น มาโดยตลอด ทําให้บริษทั ฯ สามารถประมาณการต้นทุนสินค้า
ดอลล่าร์สหรัฐ สกุลเงินยูโร เป็ นต้น การชําระค่าสินค้าเป็ น ได้อย่ างถู กต้องแม่ นยํา และนํ าไปสู่การกําหนดราคาขาย
เงินตราต่างประเทศนี้ทําให้บริษัทฯ เกิดความเสีย่ งด้าน สินค้าทีเ่ หมาะสมทีไ่ ม่ส่งผลกระทบในเชิงลบกับผลกําไรของ
อัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ หากเงินบาทไทยมีการอ่อนตัวลงเมื่อ บริษทั ฯ การป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นโดยการ
เทียบกับสกุลเงินต่างประเทศก็อาจทําให้ต้นทุนสินค้าของ ทํ าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่ วงหน้ ากับธนาคาร
บริษทั ฯ ในรูปเงินบาทไทยสูงขึน้
พาณิชย์ เป็ นแนวทางบริหารและจัดการความเสี่ยงที่มสี ่วน
สําคัญที่ทําให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ได้ ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ ง
ด้านอัตราแลกเปลีย่ นจึงถือเป็ นหนึ่งในนโยบายสําคัญทีบ่ ริษทั
ฯ ยึดถือและปฏิบ ัติมาโดยตลอดเพื่อให้การดํ าเนิ นธุ รกิจ
ราบรื่นและลดความเสีย่ งจากปั จจัยภายนอกลง
ความเสี่ยงดานการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
• ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของกฎหมาย และ • บริษท
ั ฯ มีการเตรียมตัวกับความเปลีย่ นแปลงตามกฎหมายนี้
ข้อกําหนดต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ในปี 2562 เว็บไซต์ราช และวางระบบขององค์กรให้พร้อมสําหรับการทําตามเงื่อนไข
กิจจานุ เบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ใหม่ๆ
ด้านดิจิท ัลโดยตรง ได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลส่ วน
บุ ค คล พ.ศ. 2562 เนื่ องมาจากในยุ ค สมั ย ที่ มี ก าร
ติดต่อสือ่ สารบนโลกดิจทิ ลั ซึง่ เทคโนโลยีช่วยให้เก็บข้อมูล
และบันทึกข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ แต่ในอีกทาง
หนึ่งข้อมูลดังกล่าว ถือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ าจสามารถ
ระบุถงึ เจ้าของข้อมูลได้ ซึ่งเจ้าของข้อมูลเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ลและนํ าไปใช้ ดั ง นั ้ น จึ ง มี ก ารออก
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้ องกัน
รับมือ และลดความเสีย่ งจากภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ทงั ้
จากภายในและภายนอกประเทศ

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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ความเสี่ยง
การจัดการ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
• ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงในระบบเทคโนโลยี • บริ ษั ทฯ ได้ จ ัดให้ ม ี การพัฒ นาทั ง้ สิน ค้ า และความรู้ ของ
สารสนเทศ ธุ รกิ จ ของบริ ษั ทฯ เกี่ ย วข้ อ งกับ ระบบ พนักงานอยู่เสมอ ทําให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่มี ี ต้องการของลูกค้าได้อย่ างทันท่ วงที โดยการสํารวจความ
ความก้าวหน้ าอย่ างรวดเร็ว เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการ ต้ อ งการของลู ก ค้ า ในปั จจุ บ ั น รวมถึ ง การสํ า รวจความ
ประกอบธุรกิจ (Disruptive Technology) ส่งผลกระทบต่อ เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในตลาดโลก
ความต้องการของลูกค้าและการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั
ผ่านการดูงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอยู่อย่างสมํ่าเสมอ
บริษทั ฯ จึงได้ให้ความสําคัญกับการกําหนดแนวทางการ เพื่อให้สนิ ค้าและบริการของบริษทั ฯ มีการพัฒนาและก้าวทัน
ดําเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง ซึง่ หากบริษทั ฯ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้จ ัดให้ม ีการ
ไม่สามารถตอบรับการเปลีย่ นแปลงได้อย่างทันท่วงที อาจ ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ มฝึ กอบรมให้แก่ ท งั ้ พนักงาน
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของ ภายในบริษทั ฯ เองและให้แก่ลกู ค้าทัวไปที
่ ส่ นใจอีกด้วย
บริษทั ฯ ได้ในอนาคต
• นํ าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาเป็ น
โอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยบริษทั ฯ ได้สร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เป็ นองค์กรวิศวกรรมที่มีนวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ
สํ า หรั บ ตลาดใหม่ ม าโดยตลอด และสามารถปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางาน เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
ความเสี่ยงดานการคอรรปั ชั่น
• ความเสี่ยงด้านการทุจริ ต คอร์รป
ั ชัน่ ยึดถือจริยธรรม • บริษทั ฯ มีมาตรการป้ องกันการทุจริตทีส่ ามารถช่วยลดความ
และคุณธรรมเป็ นหลักสําคัญในการประกอบธุรกิจและจะ เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ เริ่มตัง้ แต่การ
ไม่เพิกเฉยต่อการกระทําใดๆ ทีอ่ าจนําไปสู่การทุจริตและ จัดทํานโยบายต่ อต้านคอร์รปั ชัน่ และนโยบายการรับ ให้
คอร์รปั ชัน่ แม้ว่าการกระทํานัน้ เป็ นการเอือ้ ประโยชน์ต่อ ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์ อ่ืนใดรวมถึงมีการแจ้ง
บริษทั ฯ โดยคํานิยามของบริษทั ฯ หมายถึง การติดสินบน นโยบายดังกล่าวแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ การประเมิน
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ในทีน่ ้ีหมายถึง การทุจริต การ ความเสีย่ งด้านการทุจริต การออกแบบ ปฏิบตั งิ านตามกรอบ
เรียก หรือ การเสนอให้/สัญญาว่าจะให้สนิ บน การกรรโชก การควบคุมภายใน และกระบวนการติดตามทีเ่ หมาะสม เพื่อ
การมี ผลประโยชน์ ท ับซ้ อ น ซึ่ง เงิ น ทรัพ ย์ สิน หรื อ ลดความเสีย่ ง ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการ
ประโยชน์อ่นื ใดซึ่งไม่เหมาะสม ให้แก่เจ้าหน้าที่รฐั หรือ ต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของบริษทั ฯ ผ่านวัฒนธรรม
เอกชน หรือผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ าจะทางตรงหรือ องค์กร ซึ่งถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการช่วยป้ องกันการเกิด
ทางอ้อม เพื่อให้บุ คคลดังกล่ าวกระทําหรือละเว้นการ ทุจริตในองค์กร นอกจากนี้บริษทั ฯ จัดให้มชี ่องทางการแจ้ง
ปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ธุรกิจ เบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
หรือผลประโยชน์อ่นื ใด ทีไ่ ม่เหมาะสมในทางธุรกิจ อาทิ
เช่ น การยักยอกทรัพย์สิน การปรับปรุงแก้ไขรายงาน
ทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินการแสวงหา
หรือเรียกร้องหรือรับของทีม่ มี ูลค่าจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เป็ น
ต้น

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม (Emerging Risk)
• ความเสี่ ยงด้ านความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์
และความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากการดําเนิ น
ธุ รกิจธุ รกิจของบริษั ทฯ ต้ องอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินงาน บริษทั ฯจึงต้องเผชิญกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ทงั ้ จากภายในและภายนอก เช่น
- การรัว่ ไหลของข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลส่วน
บุคคล
- ความเสีย่ งจากอุปกรณ์พกพาทีใ่ ช้ในการเชื่อมต่อ
ระบบ
- การโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลให้การดําเนิน
ธุรกิจหยุดชะงัก
ซึ่งมีผลกระทบต่ อการดําเนิ นงานและชื่อเสียงของ
บริษัทฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการบริหาร
ข้อมู ลสารสนเทศ เพื่อให้ ข้อมู ลไม่ เกิดการรัว่ ไหล มี
ความถู ก ต้ อ งเชื่ อถื อ ได้ และทั น เหตุ การณ์ เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจ
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การจัดการ
• จัด ให้ ม ี น โยบายจัด ให้ ม ี ก ระบวนการรวมถึ ง เครื่ อ งมื อ
ซึง่ ครอบคลุมในเรื่องของนโยบายการใช้งานทัวไป
่ นโยบาย
ความมัน่ คงปลอดภัยและข้อมู ลสารสนเทศของบริษัทฯ
นโยบายการใช้อนิ เตอร์เน็ตและอีเมล และนโยบายการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ สามารถยอมรับได้ โดย
พนักงานทุกคนลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทําผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
• จัดให้ม ีการคัดกรองและกํ าหนดสิทธิเฉพาะผู้ม ีหน้ าที่ท่ี
เกี่ยวข้องในการเข้าถึง ดําเนินการและแจกจ่ายข้อมูลต่างๆ
การสํารองข้อมูล
• กําหนดกรอบการตรวจสอบการทํางานของระบบ พร้อมมี
เจ้าหน้าทีด่ า้ นระบบคอยควบคุมการทํางาน และแก้ปัญหาที่
อาจจะเกิดขึน้ ตลอดเวลา
• กําหนดให้มีแผนสํารองฉุ กเฉิ นกรณี มีเหตุ การณ์ ท่ีทํ าให้
สถานการณ์ทาํ งานของระบบหยุดลง โดยมีการซ้อมแผนเป็ น
ประจําทุกปี เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ ได้อย่าง
ทันท่วงที ลดทอนความเสียหายของระบบสารสนเทศของ
บริษัทฯ และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
• ติดตัง้ ระบบและอุปกรณ์ในการป้ องกันการคุกคาม (Firewall)
และการเฝ้ าระวังพฤติกรรมภัยคุกคาม

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ
เปาหมายการดําเนินงาน
: ความพึงพอใจประจําปี โดยรวมของลูกค้า
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
: ภาพลักษณ์ของการเป็ นผูน้ ําอันดับ 1 ด้าน
การนําเข้าและจัดจําหน่ายสายสัญญาณ

ผลการดําเนินงานป 2562
: ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยรวมเฉลีย่ ร้อยละ
97.5-99.0 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับ
ดีเยีย่ ม
: ภาพลักษณ์ของการเป็ นผูน้ ําอันดับ 1 ด้าน
การนําเข้าและจัดจําหน่ายสายสัญญาณ

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมันที
่ ่
จะแสวงหาสินค้าและบริการให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่องมือใน
การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการ เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
ลูกค้า อีกมีการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเพื่อรักษาความเชื่อมันและ
่
ความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีการจัดตัง้ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบในการ
ให้ ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ สินค้ า และบริการ ให้ คํ า ปรึกษาเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ วิธกี ารแก้ไขปั ญหา พร้อมทัง้ ให้ความสําคัญต่อการรับประกัน
สินค้าและบริหารภายใต้เงื่อนไข เวลาที่เหมาะสม มีระบบการรับข้อ
ร้องเรียนเกีย่ วกับสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนหลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษทั ฯ อีเมล และโทรศัพท์ ประกอบกับจัดให้
มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์และบริการเป็ น
ประจําในทุกปี เพื่อทีจ่ ะได้นํามาปรับปรุงสินค้าและบริการให้มคี ุณภาพดี
ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน)
มีเป้ าหมายในการนําเทคโนโลยี มาพัฒนาประเทศไทย มุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าและบริการ ในแง่ทก่ี ่อให้เกิดนวัตกรรมทีผ่ ลต่อการ
ขับเคลื่อนทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ไปพร้อมกับ การ
พัฒนาประเทศ มีการดําเนิ นการส่งเสริมและสนับสนุ นการเผยแพร่
นวัตกรรมจากการดําเนินธุรกิจ ทัง้ ในระดับกระบวนการทํางาน และ ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร รวมถึง มีการพัฒนานวัตกรรมที่มี
ส่วนช่วยแก้ไข และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อ
รองรับกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ที่ม ีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
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การจัดจําหนาย และชองทางการจัดจําหนาย

การจําหน่ ายสินค้าของบริษัทฯ เน้นการขายส่งให้ผู้แทน
จําหน่าย (Dealer) ผูร้ บั เหมาระบบสายสัญญาณ และผูร้ บั เหมา
งานระบบวิศวกรรม (Contractor) บริษัทผู้ค้าระบบ IT และ
บริษทั ห้างร้านทีจ่ าํ หน่ ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และ IT หรือกล้องวงจรปิ ด ซึง่ มีทงั ้ ในรูปแบบการติดต่อเข้าหา
ลูกค้าทีม่ ศี กั ยภาพโดยตรงด้วยทีมขายของบริษทั ฯ และการที่
ลูกค้าติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯเอง รวมถึงการได้รบั การแนะนํ า
ต่อกันมา หรือจากการโฆษณาในสื่อนิตยสารคอมพิวเตอร์ สื่อ
หนังสือพิมพ์ สือ่ วิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อ Social Mediaต่างๆ
ซึง่ บริษทั ฯ จะมีแคตตาล็อกสินค้า และสือ่ อิเลคทรอนิกส์ online
พร้อมราคา ซึ่งมีการปรับเปลีย่ นทุกๆ 6-12 เดือน นอกจากนี้
แล้ว ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางหน้ าเว็บไซด์ของ
บริษทั ฯ และสามารถร้องขอเพื่อให้ทําการเสนอราคาให้ลูกค้า
พิจารณาก่อนการตัดสินใจได้อกี ด้วย และหากมีการสังซื
่ ้อก็
สามารถจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน
โดยบริษทั ฯ มีคลังสินค้าสายสัญญาณทีม่ คี วามหลากหลายและ
จํานวนมากที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ยังได้มีการ
บันทึกรายละเอียดการสังซื
่ อ้ สินค้าของลูกค้าทุกรายทีบ่ ริษทั ฯ
มีการติดต่อทําใบเสนอราคา เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลลูกค้าในการ
ประมวลผลและจัดทําแผนการตลาดต่อเนื่องอีกด้วย
เพื่อเป็ นการรุกตลาดภูมิภาคโดยครอบคลุมทัวประเทศ
่
บริษัทฯ ได้เปิ ดสํานักงานสาขาใน 5 ภู มิภาคหลัก ได้แก่
ภาคเหนื อที่จ ังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ท่จี ังหวัดสงขลา ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่จ ังหวัดขอนแก่ น ภาคตะวันออกที่
จังหวัดระยอง และภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าในแต่ ละพื้นที่ และเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ติดต่ อกับบริษัทฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงเป็ นการกระจาย
สินค้าไปสูจ่ งั หวัดหลักในแต่ละภูมภิ าคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อทําให้บริษทั ฯ สามารถให้บริการทีท่ วถึ
ั ่ งและครอบคลุม
ในส่วนภูมภิ าคของประเทศไทย บริษทั ฯ จึงได้จดั ให้มโี ครงการ
“ส่งฟรีทวไทย”
ั่
กล่าวคือ ลูกค้าตัวแทนจําหน่ายในต่างจังหวัด
สามารถสัง่ ซื้ อสินค้ าได้ ในราคาเดี ยวกันกับลู กค้ าในเขต
กรุ งเทพฯ และปริมณฑล โดยบริ ษั ทฯ เป็ นผู้ ร ับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังส่วนภูมภิ าคทัวประเทศ
่
และ
ตัง้ แต่ปี 2562 เป็ นต้นไป บริษทั ฯ ได้เปิ ดบริการใหม่ สามารถ
ซือ้ ง่าย - ขายคล่อง ผ่านช่องทาง Online

ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีฐานลูกค้าทีเ่ คยติดต่อซื้อขาย และได้ส่งข่าวสาร
ให้เป็ นประจํา อยู่มากกว่า 20,000 รายทัวประเทศ
่
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บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างความพึงพอใจ และการให้บริการกับลูกค้า จึงจัดทําแบบสอบถาม เพื่อประเมินและ
รับฟั งความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อทีจ่ ะได้นํามาปรับปรุงสินค้า และการให้บริการให้มคี ุณภาพทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง โดย
บริษทั ฯ ได้ทาํ การสํารวจความพึงพอใจเป็ นประจําทุกปี โดยในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินสํารวจความพึงพอใจลูกค้า พบว่า
ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยรวมเฉลีย่ ในระดับ 97.5% - 99.0% ซึง่ ถือว่าอยู่ในระดับดีเยีย่ ม

ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ 99.0%
จากความรับผิดชอบในสินคาและบริการ
อยางสม่ําเสมอ ทําใหในป 2562 ลูกคามี
ความพึงพอใจในการดําเนินงานของบริษทั
อยูในระดับ 97.5% - 99.0% ซึ่งถือวาอยูใ น
ระดับดีมาก ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

ความพึงพอใจดานราคาของผลิตภัณฑ 97.5%
ความพึงพอใจดานการบริการ 99.0%
ความพึงพอใจดานการตลาด 98.5%

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

โครงการ Campus Tour

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
จัดให้มโี ครงการ Campus Tour ตามสถาบันระดับ
อุดมศึกษา และ อาชีวศึกษา ทัวประเทศ
่
เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และระบบ
โทรคมนาคม โดย มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท
เดินทางไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน
สายสัญญาณ และเปิ ดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ทดลองทํางานกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น การ
ทดลองเข้าหัวต่อเข้ากับสายสัญญาณ เป็ นต้น
อีกทัง้ เป็ นบริษทั ฯ ยังเป็ นส่วนหนึ่งในการผลัดดันและ
วางหลักสูตร Network Cabling ร่วมกับสถาบันการศึกษา
เพื่อยกระดับทักษะด้านสายสัญญาณให้กบั กลุ่มนักเรียน
นักศึกษาทีจ่ ะออกสูต่ ลาดแรงงานในอนาคต โดยปั จจุบนั
ได้ ดํ าเนิ น การวางหลัก สู ต รร่ ว มกับ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา
และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เป็ นต้น
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บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

โครงการสัมมนานวัตกรรมสินคาและการบริการ

เพื่ อให้ กลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ เสียได้ รู้ จ ักกับเทคโนโลยี ท่ี
เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณ และเป็ นการเผยแพร่นวัตกรรม
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ บริษัท อินเตอร์
ลิง้ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) จึงได้รบั อบรมสัมมนา
ให้ ความรู้ อัพเดทความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ด้ าน
สัญญาณทัง้ UTP, FIBER OPTIC, CCTV, LINK RACK,
TELEPHONE และ MEDIA & VIDEO CONVERTER ให้แก่
หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นักศึกษา ผู้รบั เหมา และ
บุ คคลทัว่ ไปที่สนใจ โดยมีทีมวิศวกรผู้ เชี่ยวชาญจาก
บริษัท อินเตอร์ล้งิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น Network Solution Demo
,CCTV Solution เป็ นต้น

*
* คาเฉลี่ยป 2561-2562
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Interlink Training Course

ปั จจุ บ ัน มีท ัง้ หมด 5 หลักสูตร โดยอบรมให้ความรู้
ส่ ง เสริ ม แนะนํ า ข้ อ มู ล การใช้ ง าน และวิ ธี ก ารใช้ ท่ี
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ ให้แก่
ผูบ้ ริโภค เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในการเลือกใช้งาน
อย่ างถู กต้องและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่ าง
สูงสุด
LINK Basic of Open Cabling (LBC)
เป็ นหลักสูตรทีจ่ ดั ขึน้ สําหรับ บุคคลทัวไปพนั
่
กงาน
ขายและการตลาด พนักงานจัดซื้อ ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้ า
ช่างอาคาร เจ้าหน้าที่ IT เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการเลือกใช้สายสัญญาณเป็ น
หลักสูตรที่จดั ขึน้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจหลักการเบื้องต้น ในการเลือกใช้สายสัญญาณและ
อุปกรณ์ ในการเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ทัง้ ระบบสาย
LAN และระบบสาย Fiber Optic ได้ถูกต้อง รวมถึงความรู้
เรื่องสายสัญญาณกล้องวงจรปิ ด (Coaxial) สายสัญญาณ
โทรศัพท์ อุปกรณ์ท่ตี ้องใช้กบั ระบบสายสัญญาณได้อย่าง
ถูกต้อง และพื้นฐานของตู้เก็บอุปกรณ์ส่อื สาร (Rack) ทีใ่ ช้
ในระบบสายสัญญาณ โดยมีการให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วน ตรง
ต่อความเป็ นจริง ทัง้ ในด้านคุณภาพ วิธกี ารเลือกผลิตภัณฑ์
อย่างคุม้ ค่า ราคาทีเ่ หมาะสม การใช้งานและบํารุงรักษา อัน
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน
 LINK Advanced Copper Installation
Terminate & Test LINK Advanced Copper
Installation Terminate & Test (LAC)
เป็ นหลักสูตรที่จดั ขึน้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในระบบสายสัญญาณ UTP, Coaxial,
Telephone และระบบ PoE อย่างถ่องแท้ เพื่อการใช้เครื่องมือ
ได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจในระบบทดสอบทีถ่ ูกต้องตาม
มาตรฐานสากล รวมไปถึงการได้ลงมือปฏิบตั ิจริงแบบมือ
อาชีพ

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

 LINK Advanced Fiber Optic Installation
Terminate & Test (LAF)
เป็ นหลั ก สู ต รที่ จ ั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการ
ฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Fiber Optic และ
FTTH การเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อ โดยสามารถ
ใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถติดตัง้
ระบบสายสัญญาณกับอุปกรณ์พกั สายได้ทงั ้ สาย Fiber
Optic FDU, เต้ารับและเครื่องมืออื่นๆ รวมทัง้ ยังได้ลง
มือปฏิบตั จิ ริงเยีย่ งมืออาชีพ
 LINK Professional Design & Analysis
Open Cabling (LPD)
เป็ นหลักสูตรที่จ ัดขึ้นสําหรับ วิศวกรมืออาชีพ
วิศวกรผูอ้ อกแบบและควบคุม IT Manager วิศวกรระบบ
คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจแก่นของระบบสายสัญญาณ
โดยเฉพาะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสายสัญญาณ
Open Cabling สําหรับทุกสภาพการใช้งานมาตรฐาน
ของระบบสายสัญญาณ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
สายสัญญาณ การวิเคราะห์ล ักษณะคุ ณสมบัติต่ างๆ
การทดสอบ การแก้ไขปั ญหาระบบสายสัญญาณ UTP
และระบบสายสัญญาณ Fiber Optic รวมทัง้ หลักการ
ออกแบบระบบสายสัญญาณเพื่อให้การใช้งานเป็ นไป
อย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล
 LINK Implement Solution & Installation (LIS)
เป็ นหลักสูตรทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
มีความรูค้ วามเข้าใจในการนําสายสัญญาณไปติดตัง้ ได้
อย่ า งถู ก ต้ อ ง อี ก ทั ้ง ยั ง สามารถนํ าอุ ป กรณ์ มา
ประยุกต์ใช้ ในระบบสายสัญญาณอย่างเหมาะสมตรงกับ
มาตรฐานสากล หรื อ เป็ นไปตามคํ า แนะนํ า ของ
ผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
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โครงการ Cabling Contest

อิ น เตอร์ ล้ิ ง ค์ ฯ เป็ นผู้ นํ าเข้ า และจั ด จํ า หน่ าย
สายสัญญาณที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศไทย โดยเป็ นบริษัท
แรกทีไ่ ด้นําเทคโนโลยีสาย LAN หรือสาย UTP (Unshielded
Twisted Pair) มาเผยแพร่ในประเทศไทย และเป็ นผูร้ เิ ริม่
การผลิตตู้ RACK ใส่อุปกรณ์เครือข่าย อีกทัง้ ยังได้นํา
เทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER มาเผยแพร่เพื่อ
เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารด้วยสายไฟ
เบอร์ออฟติกให้ไกลและเร็วยิง่ ขึน้ เพื่อพันธกิจหลักที่จะ
นํ าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย จากความสําเร็จ
ดัง กล่ า วทํ า ให้ อิ น เตอร์ ล้ิ ง ค์ ฯ ต้ อ งการแบ่ ง ปั นและ
ถ่ายทอดความรูเ้ พื่อคืนสู่สงั คม จึงเล็งเห็นความสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพ สําหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการ
ส่ ง เสริ ม พัฒ นาเยาวชนที่ มี ค วามสามารถทางด้ า น
เทคโนโลยี อีกทัง้ มีการต่อยอดทักษะและความรู้ โดยให้
เยาวชนกลุ่ มนี้เป็ นตัวแทนในการแข่งขันระดับเวทีโลก
พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ
อีกทัง้ เป็ นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทดั เทียม
ระดั บ นานาชาติ สู่ ม าตรฐานสากล การเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษายุคใหม่ จึงจําเป็ นต้องมีการปรับทัง้ กระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนาทักษะ การปรับกระบวนทัศน์ควรเป็ นไป
อย่างมีเป้ าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ การสร้าง
ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่นื ทีต่ ่างวัฒนธรรม
ได้ โครงการแข่งขันทักษะฝีมอื ทางด้านสัญญาณจึงจัดขึน้
สํา หรับ นั ก ศึก ษา ทัง้ ในระดับปริญ ญาตรี และระดับ
อาชีวะศึกษาทัวประเทศ
่
นอกจากบริษัทฯ เป็ นผู้สนับสนุ นด้านการศึกษาแล้ว
ยังเป็ นผู้สนับสนุ นหลักในการแข่งขันทักษะฝี มอื แรงงาน
ระดับอาเซียน หรือ World Skill Asian ซึง่ ถูกจัดขึน้ โดย
สํานักงานโครงการพัฒนาฝี มือแรงงานแห่ งภาคพื้นเอ
เซียนแปซิฟิค (ILO/APSDEP) ทีม่ กี ารจัดประชุมประเทศ
สมาชิก ณ เมืองชิบะ ประเทศญีป่ ่ ุน และตกลงทีจ่ ะจัดให้มี
การแข่งขันทักษะฝี มือแรงงานอาเซียนขึ้น ซึ่งเป็ นอีก
กิจกรรมหนึ่งของประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ดังนัน้
การแข่งขันดังกล่าวจึงเป็ นวาระแห่งชาติของทุกประเทศ
ในอาเซียน โดยจะจัดแข่งขันทุกๆ 2 ปี

*
* คาเฉลี่ยป 2561-2562
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เพื่อขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชน ที่ให้การสนับสนุ นการดําเนินกิจการของบริษัท อินเตอร์ล้งิ ค์
คอมมิว นิเ คชั ่น จํากัด (มหาชน) ด้วยดีเสมอมา บริษัทมีความตัง้ ใจอย่างแรงกล้าที่จะมอบสิง่ ดีๆให้กบั ทุกท่าน
เพื่อให้ค่าํ คืนนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข ให้สมกับทีท่ ุกท่านให้ความอุปการคุณพวกเรามาโดยตลอด ในปี น้ี
เราจัดงานคอนเสิรต์ ภายใต้ธมี LINK IN LOVE #รักสุดสุด เชื่อมโยงทุกความรูส้ กึ เพื่อลูกค้าคนพิเศษ กว่า 3,000 คน
โดยดึงเอาศิลปิ นสุดพิเศษอย่าง ใหม่ เจริญปุระ และ เบน ชลาทิศ มาร่วมสร้างสีสนั ในบรรยากาศทีแ่ สนอบอุ่น ผ่านบท
เพลงทีท่ ุกคนคุน้ เคย พร้อมรับประทานอาหารดินเนอร์สุดพิเศษ นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกจิ กรรมต่างๆ มากมาย
สร้างความประทับใจแก่ผเู้ ข้าร่วมงานกันถ้วนหน้า เมื่อวันเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรอยัล จูบลิ ่ี ชาเลนเจอร์
ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี

53

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น 2562 |

54

การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
เปาหมายการดําเนินงาน
: จํานวนคู่คา้ ร้อยละ 100 รับทราบตาม
จรรยาบรรณคู่คา้ โดยระบุประเด็นด้าน
สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แรงงาน และสิทธิมนุษยชน

ผลการดําเนินงานป 2562
: จํานวนคู่คา้ ร้อยละ 100 รับทราบตาม
จรรยาบรรณคู่คา้ โดยระบุประเด็นด้าน
สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย แรงงาน และสิทธิมนุษยชน

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญ
ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่นเดียวกับการดําเนินงานเพื่อให้
เกิดความยังยื
่ นในด้านอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เพื่อป้ องกันความเสีย่ งที่
อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยทัง้ ยัง
เป็ นการเพิม่ โอกาสในการดําเนินธุรกิจ
บริษทั ฯ จึงมีเจตนารมณ์ทส่ี ่งเสริมแนวคิดออกไปยังคู่คา้ ซึง่ เป็ นผู้มี
ส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยให้ร่วมกันนําหลักการและ
แนวคิดดังกล่าวไปปฏิบตั ิ นอกจากการปฏิบตั ติ วั เป็ นพลเมืองทีด่ คี วบคู่
ไปกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมแล้ว ยังเป็ นการ
ขยายผลออกสู่สงั คมในวงกว้าง บริษัท อินเตอร์ล้งิ ค์ คอมมิวนิ เคชัน่
จํากัด (มหาชน) จึงได้มนี โยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
ยัง่ ยืน ปฏิบ ัติ ต่ อคู่ ค้าตามกรอบจริยธรรมในการดํ าเนิ นธุ รกิจ และ
หลักธรรมภิบาล ด้วยความเสมอภาค โปร่งใสเป็ นธรรม และตรวจสอบได้
รวมไปถึงการให้ความสําคัญต่ อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก ับคู่ค้า สร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกันกับคู่ค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สินค้า/บริการ และมีเจตนารมณ์ ท่จี ะสนับสนุ นคู่ค้าให้มุ่งสู่การดําเนิน
ธุรกิจอย่างยังยื
่ น
บริษัทฯ จัดให้ มีการประเมินวัดผลความสามารถของคู่ ค้ า หรือ
ผูร้ บั เหมาทีช่ ดั เจน โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ ยังไม่เป็ นทีพ่ อใจ ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข พอใช้ ดี และดีมาก โดยคู่คา้ จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินที่
บริษทั ยอมรับได้ (70% ขัน้ ไป) โดยทางบริษทั จะทําการประเมินผลอย่าง
น้องปี ละ 1 ครัง้ และนํ าส่งผลการประเมินให้กบั ผู้บริหารรับทราบ และ
ดําเนินการแจ้งผลการประเมินให้กบั คู่คา้ ทราบผลการประเมิน เพื่อรักษา
มาตรฐานไว้ และพัฒนาให้ดยี งิ่ ขัน้
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นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
จริยธรรมทางธุรกิจ
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริตทางธุรกิจ ดําเนินธุรกิจบนพืน้ ฐาน
ของความถูกต้อง ซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส
รวมถึงปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ทําการใด ๆ อันเป็ นวิธที ที ่ี
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ติดสินบนด้วยการเสนอหรือสัญญาจะให้
เงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด รวมถึงการทํา
ให้ได้เปรียบผูอ้ ่นื เพื่อจูงใจให้ตนเองหรือบุคคลอื่นใด ได้รบั
ผลประโยชน์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ควรได้รบั
2. ความเป็ นธรรม ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบทีจ่ ะ
ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ายได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรม
3. การเปิ ดเผยข้อมูล เปิ ดเผยข้อมูลของตนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกําหนด
4. การรักษาความลับ ไม่เผยแพร่หรือไม่นําข้อมูลทีเ่ ป็ น
ความลับของลูกค้าและผูเ้ กีย่ วข้องของคู่คา้ ไปใช้ โดยทีไ่ ม่ได้
รับความยินยอม
5. สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เคารพสิทธิในทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื และระมัดระวังไม่ให้มกี ารละเมิดสิทธิ
ดังกล่าว
แรงงานและสิทธิมนุษยชน
1. การไม่เลือกปฏิบตั ิ คํานึงถึงศักดิfศรีความเป็ นมนุ ษย์
ความเท่าเทียมกัน และความเป็ นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่ อลูกจ้างเพราะความแตกต่ างทางกาย จิตใจ เชื่อ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด
2. การคุ้มครองแรงงาน ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึง
เกณฑ์ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ไม่ให้ลูกจ้างหญิงทํางานใน
ลักษณะที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
การจ้างแรงงานต่ างด้าว ต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
3. การไม่บงั คับใช้แรงงาน ไม่ใช้หรือได้รบั ประโยชน์จาก
การบังคับใช้แรงงานในลักษณะทีเ่ ป็ นแรงงานทาส ซึง่ รวมถึง
การลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคามข่มขู่
การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์
4. ค่ าจ้างและผลประโยชน์ ดําเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่ า
ทํางานล่ วงเวลา ค่ าทํางานในวันหยุ ด และผลประโยชน์ ท่ี
ลูกจ้างพึงได้รบั อย่างถูกต้องเป็ นธรรม หรือผลประโยชน์อ่นื ใด
ลูกจ้างต้องได้รบั ตรงตามกําหนดเวลา

5. ค่าจ้างและผลประโยชน์ ดําเนิ นการจ่ ายค่ าจ้าง ค่ า
ทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และผลประโยชน์ ท่ี
ลูกจ้างพึงได้รบั อย่างถูกต้องเป็ นธรรมและไม่ต่ํากว่าอัตราที่
กฎหมายกําหนด และจ่ายค่าจ้าง ค่าทํางานล่วงเวลา หรือ
ผลประโยชน์อ่นื ใด ลูกจ้างต้องได้รบั ตรงตามกําหนดเวลา
6. ระยะเวลาการทํางาน ไม่ให้ลกู จ้างทํางานเป็ นเวลานาน
เกินกว่าทีก่ ฎหมายกําหนด ทัง้ นี้ในการทํางานล่วงเวลาหรือ
การทํางานในวันหยุ ดต้องเป็ นความสมัครใจของลูกจ้าง
รวมทั ง้ จั ดให้ ลู กจ้ า งมี ว ัน หยุ ด วันลาไม่ น้ อยกว่ าทั ง้
กฎหมายกําหนด
อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย
1. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน จัดให้
มีการดํ าเนิ นการด้ านความปลอดภั ยของลู กจ้ าง และ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทํางานให้
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ลดและควบคุมความเสีย่ งของการ
เกิดอุบตั เิ หตุและผลกระทบต่อสุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั งิ าน การขนส่ง การบริการ ตลอดจนมีแนวทางในการ
ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อลดความสูญเสีย
2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดให้มอี ุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้กบั ลูกจ้างที่สอดคล้องตาม
ความเสีย่ งอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน และควบคุมให้เกิด
การใช้งาน
สิ่งแวดลอม
ดํ า เนิ นงานด้ ว ยความใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม รั ก ษา
สภาพแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบสู่
สิ่งแวดล้ อมจากกิ จกรรมที่ ดํ าเนิ นการด้ ว ยความใส่ ใจ
สิง่ แวดล้อมตามแนวทาง 3R คือ
• การลดปริมาณการใช้ (Reduce)
• การนํากลับมาใช้ซ้าํ (Reuse) / การนํากลับมาใช้ใหม่
(Recycle)
• การสร้างทดแทน (Replenish)
กฎหมายและขอกําหนด
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เปาหมายการดําเนินงาน
: มีพนักงานร่วมตอบแบบสํารวจความผูกพัน
ต่อองค์กรร้อยละ 35 จากพนักงานทัง้ หมด
: ไม่มขี อ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ
และการใช้ความรุนแรงขึน้ สูก่ ระบวนการศาล

ผลการดําเนินงานป 2562
: มีพนักงานร่วมตอบแบบสํารวจความผูกพันต่อ
องค์กรร้อยละ 39.23 จากพนักงานทัง้ หมด
: ไม่มขี อ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั แิ ละ
การใช้ความรุนแรงขึน้ สูก่ ระบวนการศาล

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความสําคัญของบุคลากร ซึง่ เป็ นทรัพยากรทีส่ าํ คัญขององค์กร และเป็ น
ปั จจัยหลักทีน่ ําบริษทั ฯ ไปสูค่ วามสําเร็จ บริษทั ฯ จึงได้มกี ารกําหนดกล
ยุทธ์ และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ทีม่ ุ่งเน้นทางด้านการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ โดยคํานึงถึงปั จจัยหลักต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์ความ
ต้องการอัตรากําลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การแข่งขันและการ
เปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมของ
องค์กร โดยนําระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (KPI) ความรูค้ วาม
สามารถของบุคลากรในทุกระดับชัน้
เพื่อเป็ นการตอบสนองนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร บริษทั
จึงได้กาํ หนดแผนงานและดําเนินการในการพัฒนาบุคลากร และนโยบาย
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การสงเสริมความหลากหลายและการปฏิบัติตอแรงงาน
อยางเทาเทียม

บริษทั ฯ มีแนวทางการปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมตาม
มาตรฐานแรงงานและตามที่ได้ระบุ ไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน และ
นโยบายสิทธิมนุ ษยชน ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุ นและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงปฏิญญาสากล
ว่าด้วยหลักการและสิทธิขนั ้ พื้นฐานในการทํางานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ((International Labor Organization : ILO) โดยบริษทั จะ
มีการปฏิบตั ิต่ อพนักงานอย่ างเป็ นธรรม ยอมรับในคุณค่ าและความ
แตกต่างของมนุ ษย์ เปิ ดรับความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบตั ิและห้าม
ไม่ให้มกี ารเลือกปฏิบตั ติ ่อพนักงานหรือผูส้ มัครงานบนพืน้ ฐานของอายุ
ชาติพนั ธุ์ สีผวิ การศึกษา ตลอดจนสถานะทางสังคม และไม่ยอกรับการ
ใช้แรงงานบังคับหรือไม่สมัครใจและแรงงานเด็ก นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้
ให้ความสําคัญกับสิทธิทเ่ี ท่าเทียมกันของสตรี โดยบริษทั จะมุ่งมันรั
่ กษา
ไว้ซง่ึ สภาพการทํางานทีเ่ ป็ นธรรม เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการดําเนินธุรกิจ
และด้านอื่นๆ
บริษัทได้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการจัดการ
ประเด็นปั ญหาไว้หลายช่องทา เพื่อให้พนักงานมันใจได้
่
ว่าจะได้รบั การ
ดูแล รวมถึงการสร้างความเข้าใจกันดีระหว่างกัน

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การสนับสนุนผูพิการในการจางงานเชิงสังคม

บริษัทเชื่อมัน่ ว่ าผู้พิการ คือบุ คคลที่มีคุ ณค่ า และมี
เกียรติมศี กั ดิศรี
่ ดังนัน้ จึงร่วมกับ
์ ทดั เทียมกับบุคคลทัวไป
มูลนิธนิ วัตกรรมทางสังคม สนับสนุนการจ้างงานผูพ้ กิ ารเชิง
สังคม (มาตรา 35) ทดแทนการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (มาตรการ 34) ส่งผลให้คน
พิการมีงานทําทีใ่ กล้บา้ นและมีรายได้ทส่ี ามารถเลีย้ งตนเอง
ได้ โดยในปี 2562 บริษทั ได้ทาํ การสนับสนุนอาชีพคนพิการ
จํานวน 4 ราย

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
ได้รบั เกียรติบตั รเชิดชูจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
ประจําปี 2562 ในด้านการสนับสนุ นการจ้างงานคน
พิการเชิงสังคมและส่งเสริมให้เพิม่ การจ้างงานคนพิการ
ต่ อเนื่ อง รวมทัง้ เป็ นส่วนช่วยทําให้คนพิการมีรายได้
พึ่งพาตนเองอย่างมีเกียรติ มีศกั ดิศ์ รีทดั เทียบบุคคล
ทัว่ ไป อีกทัง้ ยังช่ วยให้ชุ มชนได้ร ับบริการสาธารณะ
เพิม่ ขึน้

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
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บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธใี นการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส
และอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้ ก ับ
อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยคณะกรรมการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การ สรรหาและกํ าหนดค่ าตอบแทนจะเป็ นผู้
พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้ งต้น และนําข้อมูลที่ได้ เสนอ
ต่ อที่ประชุ มคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อน
นําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธกี ารกําหนดค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
บริษทั ได้มกี ารกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเครื่อง
จูงใจให้กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงให้
สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือน ผล
การดําเนินงานระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการดําเนินงาน
ระยะยาว กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยคํานึงถึง
ปั จจัย เช่ น ระดับค่ าตอบแทนสูงกว่ าหรือเท่ ากับระดับ
อุตสาหกรรมเดียวกันโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของ
กิ จ การ เป็ นต้ น กํ าหนดนโยบายเกี่ ยวกั บเกณฑ์ การ
ประเมินผลกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ และสื่อสารให้เป็ นที่
รับทราบ นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและ
กํ า หนดค่ า ตอบแทนนี้ ได้ ร ั บอนุ ม ั ติ โดยมติ ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2560 มีผลบังคับใช้วนั ที่ 10
สิงหาคม 2561 เป็ นต้นไป

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนพนักงาน
บริษทั ได้กาํ หนดให้มกี ารจัดทํา คู่มอื การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านขึน้ เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว และใช้เป็ นเครื่องมือในการประเมินผล
งาน ในการจ่ายค่าตอบแทน การปรับค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส
และอื่นๆ ให้แก่ พนักงาน โดยคํานึ งถึงภาระหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ และผลสําเร็จของงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การ
ประเมินทักษะและคุณลักษณะด้านต่างๆ รวมถึงการลา และ
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบวินัยขององค์กร และเพื่อให้การ
ประเมินการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเป็ นไปตามระเบียบและ
ระบบเดียวกัน ประเมินความสามารถในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานสําหรับการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
บริษทั โดยนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากร
และระดับสมรรถนะ (Competency) ให้มคี วามรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการปฏิ บ ั ติ ง าน ตามหน้ า ที่ ท่ี ไ ด้ ร ั บ
มอบหมาย โดยมีขอบเขตการประเมินผลการปฏิบ ัติงาน
อย่างเป็ นระบบโดยมีหวั ข้อการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
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บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงสวัสดิภาพความเป็ นอยู่ท่ดี ขี อง
พนักงาน ทีค่ รอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน โดยจัด
ให้มสี วัสดิการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีสขุ ภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบตั ิงาน และ
การดํ า รงชี วิ ต ของพนั ก งาน และได้ มี ก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการเหล่ านี้ ให้ก ับพนักงานทุ กคน
รับทราบสิทธิของตน
ผ่านช่องการติดต่อสื่อสารภายในของ
์
บริษทั ดังนี้
สุขภาพและประกันชีวิต
การตรวจสุขภาพและสภาวะทางจิตใจของพนักงานตาม
วิธีทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึ งความเหมาะสม และ
ผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการทํางาน
โดยการตรวจสุขภาพประจําปี เป็ นการตรวจอาการเจ็บป่ วย
หรือความผิดปกติ อาทิ นํ้าหนัก ส่วนสูง ตรวจชีพจร ความ
ดันโลหิต ไขมันในเลือด มะเร็งปากมดลูก เอ็กซเรย์ปอด
ตรวจสายตา ตรวจเต้ านม ตรวจปั สสาวะ ตรวจความ
หนาแน่นของกระดูก ตรวจคลื่นหัวใจ เป็ นต้น รวมทัง้ มีการ
ทําประกันสุขภาพและประกันอุบตั ิเหตุกลุม่ ให้แก่พนักงาน
ทุกคน
สัมมนาประจําป
ถือเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึน้ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้
เรียนรู้และความเข้าในในการปฏิบตั ิงานของแต่ละส่วนงาน
ส่งผลให้บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านสามารถดึงศักยภาพการทํางาน
ออกมาได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านอย่าง
สูงสุด ซึง่ เป็ นสิง่ สําคัญทีท่ ําให้บริษทั ฯสามารถดําเนินธุรกิจ
ได้ตามนโยบายและเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ทองเที่ยวประจําป
เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึน้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ผ่อน
คลายความเครี ย ดจากการปฏิ บ ั ติ ง าน เสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กีฬาสี กิจกรรมแรลลี่
เป็ นต้น นอกเหนือไปจากนัน้ ยังถือเป็ นโอกาสอันดีในการที่
จะนําบุคลากรทัง้ องค์กรไปร่วมกันทํากิจกรรม CSR นอก
สถานที่ เช่น ปล่อยเต่าทะเล ปลูกป่ าชายเลน ฯลฯ
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สวัสดิการดานเงินชวยเหลือและกองทุน
จั ด ให้ ม ี เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ งานมงคลสมรสพนั ก งาน,
เงินช่วยเหลืองานอุปสมบทพนักงาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
ศพ และจัดให้มีกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ กองทุนเงินทดแทน
ประกันสังคม
โครงการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย
บริษทั ฯ เล็งเห็นความสําคัญของการสร้างคุณภาพชีวติ
ที่ดีของพนักงานในด้านที่อยู่อาศัย บริษัทฯ จึงได้จดั ทํา
โครงการเงินกูเ้ พื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยดําเนินการร่วมกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีทอ่ี ยู่อาศัยเป็ น
ของตัวเอง และสร้างโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่ง
สินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดนในปี 2562 มี
พนักงานเข้าร่วมโครงการกว่า

โครงการใจสบาย...กายเปนสุข
เป็ นกิจกรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยจะเน้นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
ให้กบั พนักงานในองค์กร ปรับเปลี่ยนทัศนคติในด้านบวก
สอนปฏิบตั ิธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งจะมีการ
ดําเนินกิจกรรมทัง้ ภายในและภายนอกสถานที่ตามความ
สหกรณอินเตอรลิ้งคใหใจ
เหมาะสม
เพื่อปลูกฝั งให้บุ คลากรรู้จ ักการประหยัด อดออมและ
โครงการ ออมบุญ สรางกุศล ใจนิ่ง สุขเกิด
ช่ วยเหลือบุ คลากรผู้ ท่ีมีปั ญหาทางด้านการเงิน อีกทัง้
เป็ นกิจกรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่ งเสริมให้ บุ คลากรมีวิ นั ยทางการเงินที่ ดี พร้ อมทัง้ มี โดยจะเน้นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
สวัสดิการเงินกูฉ้ ุกเฉินให้แก่สมาชิกสหกรณ์อกี ด้วย
ให้กบั พนักงานในองค์กร ปรับเปลี่ยนทัศนคติในด้านบวก
สอนปฏิบตั ิธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งจะมีการ
ดําเนินกิจกรรมทัง้ ภายในและภายนอกสถานที่ตามความ
เหมาะสม

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ
เพื่อเป็ นการป้ องกันและดูแลสุขภาพของพนักงานในระยะ
ยาว ทางบริษทั จึงจัดให้มกี ารฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สาย
พันธุ์ ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ให้แก่
พนักงาน และครอบครัวพนักงาน ในราคาพิเศษ
โครงการฝกอาชีพดานอาหาร
ถือเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึน้ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้
เรียนรู้และความเข้าในในการปฏิบตั ิงานของแต่ละส่วนงาน
ส่งผลให้บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านสามารถดึงศักยภาพการทํางาน
ออกมาได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านอย่าง
สูงสุด ซึง่ เป็ นสิง่ สําคัญทีท่ าํ ให้บริษทั ฯ สามารถดําเนินธุรกิจ
ได้ตามนโยบายและเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้
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โครงการรณรงค สรางวินัยทางการเงิน
จัดตัง้ ขึน้ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนัก มีจติ สํานึก
พร้อมทัง้ ปลูกฝั งนิสยั ในการอดออม มีวนิ ัยในการใช้จ่าย
รูจ้ กั การเก็บและการใช้เงินอย่างถูกวิธี ปลอดหนี้ ทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ดุ พนักงานต้องรูจ้ กั วิธกี ารวางแผนการใช้เงิน อีกทัง้ ยัง
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการทีจ่ ะนําเงินออมทีม่ ไี ปขยาย
ต่อดอกผล และสามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ หรือแนะนํา
คนในครอบครัว คนรอบข้าง ให้มวี ธิ ใี นการวางแผนเรื่องการ
ใช้เงินจนถึงยามเกษียณอายุ Happy Money ถือได้ว่าเป็ น
หัวข้อหนึ่งใน “ความสุข 8 ประการ” เป็ นการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ ของพนักงาน

บริษั ทฯ ได้ ร ับรางวัลเกียรติ คุ ณ “บริษั ทนํ าร่ อง
โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน” ประจําปี 2562
จาก สหพันธ์สมาคมสตรีนั กธุ รกิจและวิชาชีพแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่เป็ น 1 ใน 19
องค์กรนํ าร่ องภายใต้โครงการรณรงค์สร้างวินัยทาง
การเงิน ซึง่ มีการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้านการ
ส่งเสริมและสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นกับกลุ่ ม
พนักงานบริษทั ฯ เพื่อนําไปสูก่ ารขยายผลการสร้างวินยั
ทางการเงินสูส่ งั คมในวงกว้าง

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การสํารวจความผูกพันตอองคกร
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ในปี 2562 ได้มกี ารสํารวจความความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยมีพนักงานร่วมทําแบบประเมิน 34.67% จาก
พนักงานทัง้ หมด ซึง่ ถึงว่าเพิม่ ขึน้ จากเดิม 18.45% (ปี 2561 มีพนักงานทําการตอบแบบสํารวจ 29.27%) โดยบริษทั ได้รบั
คะแนนความผูกพันของพนักงาน 76.69% โดยมิตดิ า้ นภาพลักษณ์ขององค์กรถือเป็ นมิตทิ พ่ี นักงานให้คะแนนสูงสุด สะท้อน
ถึงความภาคภูมใิ จของพนักงานที่เป็ นส่วนหนึ่งในครอบครัวอินเตอร์ล้งิ ค์ ทัง้ นี้บริษัทจะดําเนินการให้มกี ารสํารวจอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆปี เพื่อนําผลการสํารวจทีไ่ ด้ไปปรับปรุงระบบการบริหารงานต่อไป

Training Course

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถในการ
ทํางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จดั ให้มกี ารอบรมให้
ความรูแ้ ก่บุคลากรภายในบริษทั อยู่เสมอ รวมถึงผลักดันและ
ส่งเสริมให้มกี ารอบรมจากภายในและภายนอกองค์กรอย่าง
ต่ อเนื่ อง เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติ มทักษะที่จํ าเป็ น
ต้องการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการกําหนดหลักสูตรทีม่ กี ารจัดอบรม

โครงการ Morning Talk

บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนานวัตกรรมทางด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการอยู่เสมอ เพื่อเป็ นการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งนอกจากงบประมาณในการวิจยั
และพัฒ นาที่ มี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งแล้ ว ยัง ได้ มี ก ารพัฒ นา
บุคลากรเพื่อให้มีศกั ยภาพที่จะสามารถสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าได้แบบ One stop service โครงการนี้ถอื
กํ าเนิ ดมาเพื่อเป็ นกิจกรรมที่ช่ วยในการสานสัมพัน ธ์
วิเคราะห์การทํางานของพนักงานในแต่ละสัปดาห์ทผ่ี ่านมา
โดยมีการเสนอแนะ แนวแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบตั งิ าน และทําความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน อันจะส่งผลให้สามารถให้คําแนะนํา
แก่ผบู้ ริโภคได้อย่างถูกต้อง

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การสรรหาพนักงาน

บริษัท อินเตอร์ล้งิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) มี
แนวทางในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานให้เป็ นไปตาม
โครงสร้ าง ทิ ศทางการดํ าเนิ นงานของบริษั ทฯ โดยมี
กระบวนการสรรหาทีเ่ ป็ นไปด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม โดย
ไม่คาํ นึงถึง เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา รวมถึง
ความสัมพั น ธ์ ส่ ว นบุ ค คลและสิท ธิ พิ เ ศษใดๆ และให้
ความสําคัญกับความสามารถของตัวบุคคล ปั จจุบนั บริษทั มี
พนักงานทัง้ หมด 473 คน และมีพนักงานลาออกคิดเป็ น
18.75% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน 2563) ทัง้ นี้
บริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้มคี วามสามารถเข้า
ร่วมงานกับบริษัทผ่านการพัฒนาช่องทางและรูปแบบการ
สรรหาพนักงานให้สอดรับกับวิถีชวี ิตในยุดดิจิทลั มากขึ้น
ผ่ านการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียต่ างๆ ได้แก่
Facebook, Line, และเว็บไซต์ของบริษทั อีกทัง้ มุ่งเน้นการ
สรรหาพนักงานจากสถาบันการศึกษาในงาน job fair รวมถึง
จัดงาน Walk in – Interview
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การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไวกับบริษัท

บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถ และมี
ศักยภาพสูงในการทํางาน โดยให้โอกาสในการก้าวหน้าใน
สายอาชี พ โดยการกํ าหนดหลั กเกณฑ์ ท่ี ช ั ดเจน และ
กําหนดให้มกี ารดําเนินการเป็ นประจําทุกปี นอกจากนี้ ยัง
ได้จ ัดให้มีการพัฒนาเป็ นรายบุ คคล โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
บุ คลากรระดับหัวหน้ างานขึ้นไป และนอกจากนี้ ยังได้
ดําเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยการ
นําตัวชี้วดั ผลงานหลัก (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็ น
รูปธรรม วัดผลได้ ร่ วมกับปั จจัยด้านความสามารถและ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน (Competency) ซึง่ เป็ น
เครื่องมือในการรักษาคนดีมคี วามสามารถ และเป็ นเครื่องมือ
ในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทัง้ นี้
เพื่อให้พนักงานทีม่ คี ุณลักษณะหลัก (Core Competency) ที่
บริษทั พึงประสงค์ ได้แก่
- การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- การมุ่ งเน้ นจริยธรรม เพื่อส่ งเสริมการปฏิบ ัติงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
- การให้บริการลูกค้า เพื่อให้การบริการทีด่ มี คี ุณภาพ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า
- การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อการกําหนดเป้ าหมายในการ
ชีว้ ดั ผลสําเร็จ และการกําหนดแผนงานให้บรรลุเป้ าหมาย
Change of leader and managers
To be leaders and COACH
เป็ นโครงการทีพ่ ฒ
ั นาผูบ้ ริหารและหัวหน้างานให้เป็ น
ผูน้ ํ าที่ดี รู้จกั ใช้ทกั ษะความเป็ นผู้นําในการบริหารจัดการ
ทีมงานของตน ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ด้านการปรับทัศนคติการใช้ยุทธวิธี
ทางการสื่อ สารที่ดี ปรับ บรรยากาศในการทํ า งาน
พัฒนาจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน เพื่อสร้างทีมงานที่เข็ม
แข็ง หล่อหลอมให้เกิดทีมงานทีม่ คี วามสามารถ กระตุ้น
ให้ เ กิด แรงบัน ดาลใจในการปฏิบ ัติ ง าน เพื่อ พัฒ นา
ทีมงานแต่ละส่วนให้มศี กั ยภาพในการปฏิบตั ิงาน ที่จะ
นําพาองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมายอย่างยังยื
่ น

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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ความเปนอยูที่ดีของพนักงาน
เปาหมายการดําเนินงาน
: อัตราการขาดงานของพนักงานไม่เกิน 1 วัน

ผลการดําเนินงานป 2562
: อัตราการขาดงานอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 0.78

การดูแลพนักงานให้มคี วามเป็ นอยู่ท่ดี ที งั ้ ทางร่างกายและจิตใจ ถือ
เป็ นภารกิจทีส่ าํ คัญทีท่ างบริษทั ฯให้ความสําคัญมาโดยตลอด การสร้าง
ความสุขในทีท่ ํางาน นับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้น
ให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความสุขในการทํางาน ความสุขทีเ่ กิดขึน้ นัน้
ก่ อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทํ าให้ งานที่ได้ ร ับมอบหมายมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ลดความตึงเครียดจากการทํางาน สภาพแวดล้อม
รวมทั ง้ ลดความขัด แย้ ง ภายในองค์ ก ร ความสุ ข ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให้
ประสิทธิภาพในการทํางานดียงิ่ ขึน้ และทําให้พนักงานมีความผูกพันและ
อยากร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณภาพ ความมันคง
่ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมการทํางาน ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อนํามาซึง่ คุณภาพชีวติ การทํางาน และสุขภาพทีด่ ขี องพนักงาน และ
ลดความเสีย่ งอันตราย และอุบตั ิเหตุต่างๆ ของพนักงาน และปรับปรุง
การดําเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนให้ความรู้ใน
วิธกี ารปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัย จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยให้
เพียงพอกับสภาพการทํางาน ตลอดจนแนะนํ าชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุ
และวิธกี ารป้ องกัน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย อันนํามาซึง่ คุณภาพชีวติ การ
ทํางานและสุขภาพทีด่ ขี องพนักงานเป็ นสําคัญ โดยบริษทั ฯ ส่งเสริมให้มี
การอบรม พัฒนาความรูใ้ นวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ได้สนับสนุ นและส่งเสริมให้ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมอบรมการ
รักษาความปลอดภัยในการทํางาน ทัง้ นี้บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ในระดับ จป. บริหาร, จป.หัวหน้างาน และ จป. วิชาชีพ ทําหน้าทีค่ วบคุม
ดู แ ล และบริ ห ารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทัง้ จัดเตรียมอุปกรณ์
และสิง่ แวดล้อมในการทํางานทีเ่ หมาะสมมาเป็ นอันตรายต่อสุขภาพตาม
มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

อบรมการดั บ เพลิ ง ขั้ น ต น และการฝ ก ซ อ ม
อพยพหนีไฟ

การอบรมเพื่อให้ความรูว้ ธิ กี ารดับเพลิงขัน้ ต้น และนําไป
ปฏิบตั ิได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับการ
เกิดอัคคีภยั การใช้อุปกรณ์ดบั เพลิง การปฐมพยาบาลฯลฯ
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการ
อพยพเมื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย โดยให้ บุ ค ลากรเข้ า ไปอยู่ ใ น
สถานการณ์ จําลองเพื่อที่จะสามารถเตรียมพร้อม ไม่ ต่ืน
ตระหนก และไม่ประมาทเมื่อเกิดสถานการณ์จริง
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ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
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โครงการ 5ส

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วาม
เป็ นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็ น
การส่งเสริม และสนับสนุ นประสิทธิภาพการปฏิบ ัติงาน
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบ ัติงาน และเป็ นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดขี ององค์กร โดยการมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกระดับ มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องจน
เป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ประกาศแต่ งตัง้
คณะทํางานกิจกรรม 5ส เพื่อให้การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ และเพื่อให้กจิ กรรม 5ส เป็ นส่วน
หนึ่งของการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะทําให้เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีขององค์กร และสะดวกต่อการใช้งานของพนักงาน ซึง่ ได้
จัดกิจกรรม 5ส ในทุกปี อย่างต่อเนื่อง

การสงเสริมสุขภาพภายในองคกร

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ

บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างมาตรฐานการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในองค์กร เนื่องจากบริษทั
ฯ ทราบและเข้ า ใจในโทษของยาเสพติ ด เป็ นอย่ า งดี
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การสู ญ เสี ยทรัพ ยากรมนุ ษย์ อ ั น
เนื่องมาจากสาเหตุน้ี ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงกําหนดให้มนี โยบาย
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ดิ ้านการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดในองค์กร เป็ นการปลูกฝั งจิตสํานึกทีด่ ี และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
และนํ ามาซึ่งคุ ณภาพชีวิตการทํางานที่ดีโดยทัว่ กันของ
พนั กงาน ได้ร ับการประกาศเกียรติคุ ณสถานประกอบ
กิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จากกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการพร้อมทัง้ ส่งเสริม
สุขภาพและความปลอดภัยให้แก่พนักงานในองค์กร เช่น
จัดให้มกี ารออกกําลังกายประจําสัปดาห์ ในกิ จกรรมโยคะ
เพื่อสุขภาพ โดยครูฝึกมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง ฝึ กสมาธิ ใช้เวลาว่ างให้เกิด
ประโยชน์ รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้แก่
พนักงาน การจัดกิ จกรรม Walk For Health Walk For
Hope ระดม 5 ล้านก้าว เปลี่ ยนพลังก้ าวเป็ นพลังใจ
โดยเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานเดินขึน้ -ลง ภายใน
อาคารสํานักงาน ซึ่งจํานวนก้าวที่เกิดขึ้นจะถู กแปรเป็ น
มูลค่าทางการเงิน โดยทุก 1 ก้าว บริษัทฯ จะบริจาค 0.05
สตางค์ เพื่อสมทบทุ นในการดําเนิ นกิจกรรมของมูลนิ ธิ
อินเตอร์ลง้ิ ค์ให้ใจ
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การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
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)

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ใน
การดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคมและ
ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ในด้าน
การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน จึงให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมและพิทกั ษ์
สิทธิมนุษยชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม โดยสนับสนุ นและปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมาตรฐานทัง้ ในระดับประเทศและสากลว่าด้วย
สิทธิมนุ ษยชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุ นและ
ปฏิบ ัติตามข้อตกลง ปฏิญญาสากลว่ าด้วยสิทธิมนุ ษยชน (United
Nations Universal Declaration of Human Rights : UNDHR) และ
ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานในการทํางานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO)
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ทําให้
มันใจได้
่
ว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิ
มนุ ษยชน คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้กําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุ ษยชนขึน้ เพื่อป้ องกันการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนใน
ทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทาง
ธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุ ษยชนทัวทั
่ ง้ องค์กร และสร้าง
ความเชื่อมันให้
่ พนักงานทุกคนและผู้ม ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รบั การ
ปฏิบตั ิ ปกป้ อง และเคารพสิทธิขนั ้ พื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
หลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็ นการละเมินสิทธิมนุ ษยชน บริษัทฯ จึงมีการ
กําหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

 สิ ท ธิ แรงงานของพนั ก งาน
 สิ ท ธิ ลู ก ค า
 สิ ท ธิ คู ค าและพั น ธมิ ต รธุ รกิ จ
 สิ ท ธิ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ ม
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การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม

การเคารพในสิ ท ธิ เ สรี ภ าพตามหลั ก สิ ท ธิ
ให้ ค วามคุ้ ม ครองดู แ ลและจัด สรรสวัสดิ ก ารอย่ า ง มนุษยชน

เหมาะสมให้ ก ับ บุ ค ลากรทุ ก คนรวมทัง้ การคุ้ ม ครอง
สถานภาพการทํางานของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน โดย
จัดให้มีการจ่ ายค่ าตอบแทนตามความเหมาะสม การ
จัดหาสวัสดิการต่างๆ เช่น การบริการทางการแพทย์ ชุด
ฟอร์ม วันหยุ ดวันหยุ ดตามประเพณี วันหยุ ดพักผ่ อน
ประจําปี การทํางานล่วงเวลา การทํางานในวันหยุด วัน
ลา วันลาป่ วย วันลากิจ วันลาคลอดบุตร วันลาฝึ กอบรม
การร้ อ งทุ ก ข์ กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ประกั น กลุ่ ม
รั ก ษาพยาบาลรายปี การตรวจสุ ข ภาพประจํ า ปี
ประกันสังคม โบนัสประจําปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งเสริม
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน รวมถึงการ
ปฏิบ ัติตามนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ “คนดี คนเก่ง” โดยเริม่ จากการเปิ ด
โอกาสให้ พ นั ก งานในแต่ ล ะส่ ว นงาน ได้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึ กอบรมหลักสูตรต่ างๆทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
อย่างต่อเนื่อง

การสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ

เนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซึง่ คุม้ ครองไม่ให้มี
การกระทําทีเ่ ลือกปฏิบตั โิ ดยอ้างเรื่องเพศเข้ามาเกีย่ วข้อง
โดยได้มีการประกาศใช้นโยบายสิทธิมนุ ษยชน เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นด้านความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ ทัง้ การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน ความก้าวหน้า
ทางตํ าแหน่ งและอาชีพ และสภาพการทํางานหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ

สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน

เพื่อให้พนักงานทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การปฏิบ ัติด้านสิทธิมนุ ษยชน เพื่อให้สามารถปฏิบ ัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งพนักงานทุกคน
ต้องทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามอย่างสมํ่าเสมอ โดย
บริษั ท ฯ ได้ จ ัด การอบรมเรื่อ งสิท ธิม นุ ษ ยชนสํ า หรับ
พนักงานใหม่ โดยจะจัดทุกให้มที ุกครัง้ ในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่

บริษัทฯ ให้การเคารพและปฏิบตั ิตามหลักกฎหมาย
เรื่องสิทธิมนุ ษยชนอย่างเคร่งคัด โดยให้ความสําคัญกับ
การเคารพศักดิศ์ รีความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลทีไ่ ด้รบั การรับรองหรือคุม้ ครอง
โดยพนักงานทุกคนจะได้รบั การคุ้มครองตามรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มีกลไกการคุม้ ครอง เยียวยา ร้อง
ทุ กข์ ผ่ านช่ องทางต่ างๆ และให้ความเคารพในความ
แตกต่ า งทางด้ า นวัฒ นธรรม เพศ เชื้ อ ชาติ สัญ ชาติ
การศึกษา ความเชื่อ และศาสนาของพนักงานแต่ ละคน
รวมถึงปลูกฝั งจิตสํานึกให้บุ คลากรทุ กส่วนงานปฏิบ ัติ
ตามหลักสิทธิมนุ ษยชน กํากับดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาทีอ่ าจ
มีส่วนให้เกิดการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ทัง้ ทางความคิด
และการกระทําคุ้มครองการล่วงละเมิดหรือเปิ ดเผยถ่ าย
โอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัตสิ ่วนตัว ประวัตสิ ุขภาพ
ประวัตกิ ารทํางาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ไปยังบุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ
หรือบุคคลอื่นใด
นอกจากนี้ บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
(มหาชน) กลไกเยียวยาร้องทุกข์สําหรับพนักงาน ผ่าน
ช่องทางการติดต่อ โดยตรงไปยัง ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
โทร 02-693-1222 ต่อ 221
E-mail : personnel@interlink.co.th
เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น
มี ก ารสํ า รวจรับ ฟั งความคิ ด เห็ น จากพนั ก งานอย่ า ง
สมํ่าเสมอ ทัง้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
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การพัฒนาชุมชนและสังคม
เปาหมายการดําเนินงาน
: พนักงานจิตอาสาภายในองค์กรเพิม่ ขึน้ 20%
จากพนักงานทัง้ หมด
: จํานวนชั ่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 1,800
ชั ่วโมง

ผลการดําเนินงานป 2562
: มีจาํ นวนจิตอาสาภายในองค์กร 28.9%
จากพนักงานทัง้ หมด
: จํานวนชั ่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 2,132
ชั ่วโมง

ตลอดระยะเวลา 30 ปี ทผ่ี ่านมา บริษัท อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่
จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาชุมชนและสังคมทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กรควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจขององค์กร มุ่งเน้ นการ
ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะ การพัฒนาฝี มอื แรงงาน รวมถึงการ
ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากการดําเนินธุรกิจ โดยเล็งเห็นว่าการดําเนินธุรกิจ
ควบคู่กบั การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมไปพร้อมกัน จะ
สามารถทําให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
ทีผ่ ่านมาบริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ในฐานะ
กลุ่มธุรกิจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการดําเนินงาน
เกีย่ วกับการส่งเสริมและสนับสนุ นการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยังยื
่ น ผ่านการจัดอบรมสัมมนา (Training Course) ต่างๆ มุ่งเน้น
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบ การฝึกอบรม สัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ระบบข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิด การ
เลือกใช้อุปกรณ์และการติดตัง้ อย่างถูกต้อง โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย รวมถึง
การให้การสนับสนุ นการศึกษา ผ่านโครงการ Campus Tour การพัฒนา
ทักษะและฝีมอื แรงงาน ผ่านโครงการ (Cabling Contest) และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมผ่ านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่ างๆทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร และมี”มูลนิธอิ นิ เตอร์ลง้ิ ค์ให้ใจ” ดําเนินการ
หลักด้านการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของเยาวชน ไทย เพื่อพร้อม
เป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป และดําเนินการช่วยเหลือ
และสนับสนุนในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยังยื
่ น

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น 2562 |

69

โครงการพี่สอนนอง “ปลูกปญญา...พรอมมอบความอบอุน”
84 รร. ถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็ นโครงการทีเ่ น้นการแก้ไขปั ญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลง
อย่างยังยื
่ น โดยไม่เน้นการสนับสนุ นปั จจัยทางการเงิน ส่งเสริม
และให้การสนับสนุ นด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทัวประเทศ
่
ให้ความสําคัญต่ อการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ
เรียนการสอน ผ่ านกิจกรรมการให้ความรู้ โดยครูจ ิตอาสาจาก
พนักงานกลุ่มบริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ LAN Network และอุปกรณ์
เชื่อมต่ อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีจําเป็ นต่ อการเรียนการสอน
ตลอดจนมอบสิ่งของที่จําเป็ นต่ อการเรียนรู้ อาทิ อุ ปกรณ์ การ
เรียน อุปกรณ์กฬี าต่างๆ ให้กบั ทางโรงเรียน
ปั จจุบนั ได้ดําเนินโครงการมาแล้วกว่า 11 ปี มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการกว่า 89 โรงเรียน โดยในปี พ.ศ.2562 ได้ดําเนิ น
โครงการมาแล้วกว่า 92 โรงเรียน มีผรู้ บั ผลประโยชน์จากโครงการ
กว่ า 13,800 คน มีพนักงานจิตอาสาเข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ
23.91 คนจากจํานวนพนักงานทัง้ หมด และมีชวโมงจิ
ั่
ตอาสาใน
การทํากิจกรรมทัง้ สิน้ 2,231 ชัวโมง
่
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โครงการพัฒนาครู
โครงการพัฒนาครูเป็ นโครงการที่ดําเนิ นการควบคู่ไปพร้อมกับ
โครงการพีส่ อนน้องฯ โดยเน้นการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
การทํางาน รวมถึงเป็ นการสร้างแรงบันดาลใจและเพิม่ ศักยภาพของ
ครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการสอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากครูถือเป็ น
ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามสําคัญต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน การ
มีครูท่ีดี 1 คน สามารถสร้างนักเรียนที่จะเติบโตไปเป็ นทรัพยากร
บุคคลทีด่ ไี ด้หลายคน ดังนัน้ หากจะพัฒนาการศึกษาไทยให้มคี ุณภาพ
ครูถือเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่ง ที่จําเป็ นต้องมีการพัฒนา
ควบคู่ไปกับการการพัฒนานักเรียน ปั จจุบนั ได้ดําเนินโครงการมาแล้ว
กว่า 6 ปี มีครูผสู้ อนเข้าร่วมโครงการทัง้ หมด 46 โรงเรียน โดยมีผรู้ บั
ประโยชน์จากโครงการ 1,150 คน
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โครงการโรงเรียนตนแบบ
เป็ นการจัดประกวดโครงการด้านการส่งเสริมการฝึ กอาชีพ การนําเอาภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ หรือจุดเด่นของชุมชนมาต่อ
ยอดสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้นกั เรียนได้ลงมือปฏิบตั งิ านจริง เรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง และนักเรียน
สามารถนํ าความรู้ดงั กล่าวไปใช้ได้ในการทํางานหรือแก้ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยคัดเลือกโรงเรียนใน
โครงการพีส่ อนน้อง “ปลูกปั ญญาพร้อมมอบความอบอุ่น” 84 โรงเรียน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอ
ดุลยเดช สําหรับโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็ นโรงเรียนต้นแบบ จะได้รบั ทุนสนับสนุ นในการดําเนินโครงการโรงเรียน
ละ 50,000 บาท

โครงการโรงเรียนในฝน
เป็ นการจัดประกวดโครงการด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างยังยื
่ น โดยคัดเลือกโรงเรียนในโครงการพี่
สอนน้อง “ปลูกปั ญญาพร้อมมอบความอบอุ่น” 84 โรงเรียน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
สําหรับโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็ นโรงเรียนในฝั น จะได้รบั การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
LAN Network และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ Lan Utp Cable, Router wifi, Plug Boot, Hub/Switch
รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 25,000 บาท โดยได้มอบรางวัลให้โรงเรียนทัง้ สิน้ 5 โรงเรียน
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โครงการเพาะรัก...ปรุงใจ
ด้วยความซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทีท่ รงห่วงใยเด็กนักเรียนในพืน้ ทีท่ ุรกันดารที่
มี ปั ญหาภาวะโภชนาการและขาดสารอาหารจึ ง ทรง
พระราชดําริสง่ เสริมให้นกั เรียนปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ แล้วนํามา
ประกอบเป็ นอาหารกลางวันรับประทาน จากพระราชดําริ
ดังกล่าวเป็ นจุดเริม่ ต้นทีท่ าํ ให้เกิดโครงการเพาะรัก...ปรุงใจที่
เป็ นโครงการทีต่ ระหนักถึงความสําคัญของการสร้างสุขภาพ
อนามัยและภาวะโภชนาที่ดีในเด็ก จึงจัดทําโครงการเพื่อ
ส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้เรื่องการเกษตรอินทรีย์ รวมถึง
ทํากิจกรรมทีส่ ่งเสริมการนําผลิตทีเ่ กิดขึน้ จากการเพาะปลูก
มาประกอบอาหารที่มี ป ระโยชน์ ถู ก หลักอนามัย และมี
โภชนาการทีด่ ี
วัตถุประสงค์โครงการ
1. ส่งเสริมและสร้างสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการที่
ดีในเด็ก รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรูเ้ รื่องการทําการเกษตร
แบบพอเพียงตามพระราชดํารัส เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร
2. สร้างองค์ความรูเ้ รื่องการประกอบอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
ถูกหลักอนามัย และมีโภชนาการที่ดี รวมทัง้ สามารถนํ าไป
ต่อยอด แปรรูป ผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ จากเพาะปลูกได้ โครงการ
จะแบ่งการดําเนินกิจกรรมออกเป็ นสองส่วน ได้แก่ กิจกรรม
“เพาะรัก” ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้นการให้ความรูแ้ ก่นักเรียน
ในเรื่องวิธกี ารเพาะปลูกพืชทีป่ ลอดสารพิษและการทําเกษตร
แบบพอเพียง และกิจกรรม “ปรุงใจ” ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีต่ ่อ
ยอดและนํ าผลผลิตจากกิจกรรม“เพาะรัก”มาสอนนักเรียน
ประกอบอาหารที่ มี ป ระโยชน์ ถู ก หลัก อนามั ย และมี
โภชนาการทีด่ ี
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โครงการเพาะรัก...ปรุงใจ

แกไขบําบัดฟนฟูดวยวิธีการสอนปรุงอาหาร คาว-หวาน

ดําเนินโครงการในกลุ่มนักเรียน/โรงเรียนแล้ว ทางมูลนิธฯิ
ยังได้ดําเนินการขยายกลุ่มเป้ าหมายในการดําเนินโครงการ
เพิ่มเติ มไปยัง กลุ่ มของเยาวชนผู้กระทํ าความผิด โดย
โครงการมุ่งเน้นการฝึ กอาชีพด้านการประกอบอาหารให้กบั
เยาวชนดังกล่าว ซึ่งจะสอนทุกวันพฤหัสบดี แรกของเดือน
ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ จ.นครปฐม
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โครงการตนกลาความดีของสังคม

โครงการต้นกล้าความดีของสังคม เป็ นโครงการทีม่ ุ่งสร้างความ
ตระหนักรู้แก่ เยาวชนรุ่ นใหม่ ในด้านการมีความรับผิดชอบต่ อ
สังคม เพราะเยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้าทีก่ ําลังเจริญเติบโตไป
เป็ นผู้ใหญ่ ในวันข้างหน้า เป็ นกลุ่มคนซึ่งถือเป็ นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า เยาวชนจึงควรได้รบั
การอบรมบ่มนิสยั ปลูกฝั งจิตสํานึกและค่านิยมทีด่ ี และรากฐาน
ความคิดให้เข้มแข็งกับสิง่ ยัวยุ
่ ต่างๆ ที่จะเข้ามา ควรได้รบั การ
ปลูกฝั งให้ตระหนักถึงความสําคัญของการทําความดี การรู้จกั
ช่ วยเหลือเกื้อกู ลกันในสังคม จึงควรปลู กฝั งเยาวชนให้เป็ น
บุคคลทีด่ ี เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี ศี กั ยภาพ กล้าคิด กล้าทําในสิง่ ที่
ดี ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีศกั ยภาพทัง้ ด้านความรู้คู่คุณธรรม
เจริญรอยตามเบื้องพระยุ คลบาทของ พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งถื อเป็ น
“ต้นแบบแห่งความดี” ของคนไทยทัง้ ประเทศ
ดําเนินโครงการโดยจัดการประกวดคลิปวีดีโอสัน้ ๆ 3 นาที
พร้อมโครงการความดีทอ่ี ยากทํา โดยสําหรับทีมทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
จะได้รบั โอกาสเข้าค่ายพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อคุณภาพ
เพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ซึง่ ในปี 2562 ได้มเี ยาวชน
ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจํานวน 13 ทีม จาก 60 ทีมทัวประเทศไทย
่
โดยมีการจัด “ค่ายต้นกล้าความดีของสังคม” ปี ท่ี 1 จัดขึ้นใน
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ.ไร่ ดวงธรรมนํ าสว่ าง โดยมี
เยาวชนเข้าร่วมกว่า 40 คน จาก 10 จังหวัด ทัวประเทศไทย
่
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สํ าหรั บงบประมาณในการจั ดโครงการ
ทั้งหมด ไดรับการสนั บสนุ นเงิ นที่ ได จาก
การบริจาคในโครงการ Walk For Health
Walk For Hope ระดม 5 ลานกาว เปลี่ยน
พลั ง ก าวเป น พลั ง ใจ ซึ่ ง เป น กิ จ กรรม
สงเสริมใหพนักงานในกลุมบริษัทอินเตอร
ลิ้ งค มี สุ ขภาวะที่ ดี ผ านการรวบรวม
จํานวนกาวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน โดย
ทุกๆ 100 กาว บริษัทฯ จะบริจาค 4 บาท
เขาโครงการตนกลาความดีของสังคม ซึ่ง
จากการดํ าเนิ นกิ จกรรมมี พนั กงานเข า
รวมกวา 187 คน สามารถบริจาคเงินเขา
โครงการกวา 200,000 บาท
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กิจกรรม Give Blood Together Season 1
“หนึ่งคนให หลายคนรับ”
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต Give Blood Together
Season 1 “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” มอบให้แก่
สภากาชาดไทย จัดที่ห้องสุ วรรณภู มิ ชัน้ 7 อาคาร
อินเตอร์ล้ิงค์ สํานักงานใหญ่ วันที่ 10 ตุ ลาคม 2562
โดยได้รบั ความสนใจจากพนักงานบริษัทอินเตอร์ลง้ิ ค์ฯ
พนักงานบริษทั ใกล้เคียง และประชาชนทัวไป
่ เข้าร่วม
กิจกรรมกว่า 250 คน และสามารถบริจาคโลหิตให้แก่
สภากาชาดไทยได้กว่า150 ยูนิต

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น 2562 |
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กิจกรรมอื่นๆ
งานกาชาด ประจําป 2562

ร่วมออกร้านกับสภาการชาดไทย ในงานกาชาด ประจําปี
2562 "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ท่ี
งดงาม" ในวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหาเงินสมทบ
ทุนสภากาชาดไทย โดยได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหารและ
พนักงานในกลุ่มบริษัทอินเตอร์ล้งิ ค์ และได้รบั ความสนใจ
จากประชาชนทีม่ าเทีย่ วชมงานเป็ นจํานวนมาก

กิจกรรมแพ็คถุงยังชีพ ชวยน้ําทวม

เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยแก่ผปู้ ระสบภัยพิบตั ิ จาก
เหตุการณ์พายุ “โพดุล” และ “คาจิก”ิ ซึง่ สร้างความเสียหายต่อ
พีน่ ้องประชาชนในหลายพืน้ ทีท่ างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการช่วยเหลือซึง่ กันและกันใน
สังคมเพื่อส่งมอบคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างยังยื
่ น โดย
ภายในถุงยังชีพ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้
จําเป็ น เป็ นต้น

การบริจาคสาย Fiber Optic

มอบสาย Fiber Optic ให้กบั สถาบันการศึกษาทัว่
ประเทศ เพื่ อ เป็ นสื่อ การเรี ย นการสอนและเป็ นการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูผ้ ่านระบบสาย Fiber Optic ซึง่
เป็ นสายสัญ ญาณที่ดีท่ีสุ ดในปั จ จุ บ ัน นอกจากความ
มุ่ ง มัน่ ในการทํ า ธุ ร กิ จ แล้ ว บริ ษั ท ฯ ยัง ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็ น
ทรัพยากรที่มีค่ าและสําคัญต้องการพัฒนาประเทศใน
อนาคต โดยในปี 2562 กลุ่ มบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ ได้
ดําเนินการบริจาคสาย Fiber Optic ให้แก่สถาบันการศึกษา
จํานวนทัง้ สิน้ 10 แห่ง

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมายการดําเนินงาน
: ทุกผลิตภัณฑ์ทจ่ี ดั จําหน่ายต้องได้
มาตรฐาน RoSH ทัง้ หมด 100%
: สรรหาและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
บริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อทม

ผลการดําเนินงานป 2562
: ผลิตภัณฑ์ 100.0% เป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้
การรับรองมาตรฐาน RoSH

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมันที
่ ่
จะดําเนินธุรกิจอย่างใส่ใจต่ อสิง่ แวดล้อมและตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ทป่ี ลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ด้วยการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการทีเ่ ป็ นมิตร
ต่ อสิง่ แวดล้อม ผ่านมุมมองใน 3 มิติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
และการปลูกฝั งจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อม มีการวางกลยุทธ์และแนวทางในการดําเนินงานผ่านส่วน
งานต่างๆ ซึง่ ผูบ้ ริหารเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว
ก่อให้เกิดการดําเนินงานที่เป็ นระบบ โดยเฉพาะในเรื่องของผลิตภัณฑ์
และบริการที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อมด้วยเล็งเห็นว่ าความยัง่ ยืนจะ
เกิดขึน้ ได้ภายใต้การให้ความสําคัญอย่างจริงจังกับทุกกระบวนการของ
ธุรกิจ นอกจากนี้ยงั ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์
การอนุ ร ักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติท งั ้ ภายในและภายนอกองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิง่ แวดล้อมเพื่อปลูกฝั งให้
พนักงานทุกคนคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมในการปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ยู่เสมอ
บริษทั ฯ มุ่งมันพั
่ ฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบ
ที่มตี ่ อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ท่ีนําเข้ามาจัดจําหน่ ายจึงอยู่ภายใต้
มาตรฐานทางด้านสิง่ แวดล้อมของ RoHS (Restriction of Hazardous
Substances) ซึง่ เป็ นระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC)
รวมทัง้ การมีระเบียบปฏิบตั ใิ นการทํางานอย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบ
ที่มีต่อสิง่ แวดล้อม และตระหนักถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อ
สิง่ แวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การใช้ทรัพยากร ทัง้ ในรูป
วัตถุดบิ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เรามุ่งมันพั
่ ฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อมตลอดวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ทน่ี ําเข้ามาจัดจําหน่ ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ซึง่ เป็ น
ระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ทีก่ ําหนดมาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ จํากัดการใช้สารที่เป็ นพิษต่ อมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อมในผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์อนั จะเป็ นผลให้
สามารถจัดการกับเศษซากขยะของผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยต้นทุนการกําจัดซากตํ่าลงและสามารถนําไปรีไซเคิลได้
ง่ายขึน้ รวมทัง้ ช่วยให้ชน้ิ ส่วนหรือวัสดุรไี ซเคิลมีสารพิษน้อยลง โดยผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯได้นําเข้าและจัดจําหน่ ายนัน้ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั รองคุณภาพและผ่านการทดสอบแล้วว่าตรงตามข้อกําหนดทางด้านสารเคมีตามทีม่ าตรฐาน RoSH
สารตองหาม

ตะกั ่ว
ปรอท
แคดเมียม
เฮกซะวาเลนท์โครเมียม
โพลิโบรมิเนทไบฟี นิล: PBB
โพลิโบรมิเนทไดฟี นิลอีเธอร์: PBDE
บิส (2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลต: DEHP
บิวทิลเบนซิลพทาเลต: BBP
ดิบวิ ทิลพทาเลต: DBP
ไดไอโซบิวทิลพทาเลต: DIBP

ความเขมขนที่จํากัด (คาเกณฑ)

0.1wt%
0.1wt%
0.01wt%
0.1wt%
0.1wt%
0.1wt%
0.1wt% สารทีเ่ พิม่ เข้ามาใหม่
0.1wt% สารทีเ่ พิม่ เข้ามาใหม่
0.1wt% สารทีเ่ พิม่ เข้ามาใหม่
0.1wt% สารทีเ่ พิม่ เข้ามาใหม่

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็ นผู้นําด้านธุรกิจสายสัญญาณ โดยดําเนินธุ รกิจนํ าเข้าและจัดจําหน่ ายสายสัญญาณมาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทีจ่ ําหน่ ายของบริษทั ฯ ต้องได้รบั การรับรองภายใต้มาตรฐาน RoHS (Restriction of
Hazardous Substances) ซึ่งครอบคลุมทัง้ ผลิตภัณฑ์ในหมวดของอุปกรณ์ Cabling อุปกรณ์ Networking และอุปกรณ์
19” RACK

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
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INTERLINK FIBER OPTIC โครงขายที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ในยุคแห่งการติดต่ อสื่อสาร เทคโนโลยีกลายเป็ นพลัง
สําคัญในการสร้ างสิ่งใหม่ ๆให้ ก ับโลกมนุ ษย์ การใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรู้คุณค่า จึงกลายเป็ นตัว
ช่วยสําคัญที่พลักดันให้โลกสามารถก้าวไปข้างหน้ าได้
อย่างยังยื
่ น โครงข่าย Interlink Fiber Optic Network จึงได้
ถือกําเนิดขึน้ ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ของการเติบโต ต่อเนื่อง และ
ยังยื
่ น โดยโครงข่ายดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็ นถนนทาง
ICT ความเร็วสูง ทีส่ ามารถส่งผ่านข้อมูลทางการสื่อสาร
ขนาดใหญ่ ก่ อให้เกิดประโยชน์ ทางด้านการสื่อสารแก่
หน่วยงาน องค์กร และชุมชนมากมาย โดยข้อดีของ Fiber
Optic นัน้ นอกจากจะสามารถรับส่งข้อมูลทีม่ ปี ริมาณมากได้
อย่างรวดเร็วแล้ว ยังพบว่ามีความปลอดภัยทัง้ ในด้านการ
เก็บรักษาข้อมูล และมีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนทีอ่ ยู่ใกล้เคียงกับจุดทีม่ กี ารวางโครงข่าย
โครงการ Interlink Fiber Optic Network ยึดถือหลักใน
การดําเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นตามแนวทางของกลุ่มบริษัท
อินเตอร์ลง้ิ ค์ โดยได้นําแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็ นมาตรฐาน
ในการปฏิบ ัติงาน ก่ อให้เกิดกระบวนการทํ างานอย่ าง
คํานึงถึงผลกระทบต่อด้านต่างๆในทุกขัน้ ตอนการทํางาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นเรื่องสิง่ แวดล้อม เนื่องจาก
เป็ นโครงการทีต่ อ้ งไปทําการติดตัง้ โครงข่ายในพืน้ ทีช่ ุมชน
ทําให้การดําเนินงานต้องมีการคํานึงถึงผลดีและผลเสียที่
ตามมาอย่ า งรอบคอบมากที่ สุ ด โดยบริ ษั ท ฯได้ ใ ห้
ความสําคัญกับเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุ ปกรณ์ ท่ีได้ร ับ
คุณภาพมาตรฐาน และให้ความสําคัญในทุกขัน้ ตอนตลอด
วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ โดยอุปกรณ์ทท่ี ําการติดตัง้ ส่วน
หนึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ทน่ี ําเข้าโดยบริษทั แม่ ซึง่ ก็คอื บริษัท
อินเตอร์ ล้ิงค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํ ากัด (มหาชน) ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยู่ภายใต้แบรนด์ LINK ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
ผลิตภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อม RoSH (Restriction of
Hazardous Substances) อีกทัง้ อุปกรณ์ส่วนอื่นทีน่ ํามาใช้
เพิ่มเติมก็เป็ นอุ ปกรณ์ ท่ีได้ร ับรองมาตรฐานและเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากลเช่นกัน

นอกจากการให้ความสําคัญกับอุปกรณ์ โครงข่ายแล้ว
บริษัทฯยังมีกระบวนการสํารวจเส้นทางและจุ ดติดตัง้
เพื่อให้เกิดผลกระทบน้ อยที่สุดต่อชุมชนใกล้เคียง ทัง้ ใน
เรื่องของเสียงและการรบกวนขณะที่ทําการก่อสร้าง โดย
ได้เลือกใช้แนวรถไฟเป็ นเส้นทางหลักในการวางโครงข่าย
และพาดสายไปตามเสาโทรเลขตามแนวรถไฟ โดยพบว่า
เป็ นวิธีการที่มีความปลอดภัยสูงกว่ าเสาไฟฟ้ าบนถนน
สาธารณะ กล่าวคือ เสาไฟฟ้ าตามถนนสาธารณะมีโอกาส
หักโค่นจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนนได้มากกว่าเสาโทรเลข
ตามแนวรถไฟ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ช่ วยให้ โครงข่ ายสาย
สัญญาณของ Interlink Fiber Optic Network มีเสถียรภาพสูง
นอกจากนัน้ บริษัทฯยังมีทมี งานวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญ ระบบ
การทํางานทีก่ ําหนดเป็ นขัน้ ตอนมาตรฐาน มีการเลือกใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี คุ ณ ภาพและเป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อให้มคี วามปลอดภัยและสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั ผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย
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อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าโครงการ Interlink Fiber Optic
Network มีขอ้ ดีต่อชุมชนที่ทําการติดตัง้ อีกประการหนึ่ง
คื อ เป็ นโครงข่ า ยที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบจากคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ า แม้จะเป็ นบริเวณทีม่ ไี ฟฟ้ าแรงสูง หรือเกิด
ฟ้ าผ่าขึน้ บ่อยครัง้ เพราะมีลกั ษณะเป็ นฉนวนทัง้ หมด จึง
ไม่มคี วามสามารถในการนํ าไฟฟ้ า ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
จากการทีไ่ ฟฟ้ าลัดวงจร หรืออันตรายจากกระแสไฟฟ้ าต่อ
ชุมชน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ และ
ความปลอดภัยต่ อสิง่ แวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างโครงข่าย
นอกจากนัน้ ยังมีการป้ องกันผลกระทบที่อาจตามมาจาก
การเกิดข้อขังข้องของอุปกรณ์ โดยใช้หลักการป้ องกัน
(Prevention) เท่าทีจ่ ะสามารถทําได้เพื่อป้ องกันปั ญหาที่
อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น สายสัญญาณของโครงการ
Interlink Fiber Optic Network เป็ นชนิดที่มปี ลอกเหล็ก
เพื่อป้ องกันสัตว์กดั แทะทําลายสายสัญญาณ การออกแบบ
ให้มเี ปลือกหุม้ 2 ชัน้ (Double Jacket) ซึง่ จะช่วยป้ องกัน
ปั ญหาอัน พึ ง จะเกิ ด มาจากการติ ด ตั ง้ และยัง นํ า เอา
เทคโนโลยีดา้ นวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อป้ องกันและ
เพิม่ ขีดความสามารถการทนความร้อนหากเกิดเพลิงไหม้
ในบริเวณใกล้เคียง ฯลฯ สิง่ เหล่านี้ส่งผลให้สายสัญญาณ
ของ Interlink Fiber Optic Network เป็ นหนึ่งในโครงข่ายที่
ได้รบั การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ มีความ
ปลอดภัยต่อสิง่ แวดล้อมในชุมชนทีท่ าํ การติดตัง้
ในกระบวนการติดตัง้ ดูแล และรักษาโครงข่าย บริษทั ฯ
มีทีมงานช่ างและวิศวกรของธุรกิจวิศวกรรมซึ่งมีความ
เชีย่ วชาญในการออกแบบก่อสร้าง และติดตัง้ ระบบสื่อสาร
สายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนําแสง โดยมีการวางแผนการ
บํารุงรักษาระบบโครงข่ายให้อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา ซึ่งการบํารุงรักษาระบบโครงข่ายแบ่งเป็ น 2
ลักษณะสําคัญคือ การบํารุงรักษาตามกําหนด (Schedule
Maintenance) ซึง่ เป็ นการซ่อมบํารุงก่อนจะมีเหตุขดั ข้อง
เกิดขึ้น โดยจะมีการแจ้งเตือนหรือประสานงานเตรียม
ความพร้อมให้กบั ผู้ใช้บริการก่อนเข้าซ่อมบํารุง และการ
ซ่อมแซมกรณีเกิดเหตุขดั ข้องโดยทีมในพืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ
ซึ่งจะได้ร ับการประสานจากศู นย์ปฏิบ ัติการโครงข่ าย
(NOC) ทีม่ กี ารเฝ้ าระวังตลอด 24 ชัวโมง
่
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รูปแสดงโครงสรางของสาย Fiber Optic
ที่ใชงานกับโครงขายซึ่งมีความปลอดภัยสูง

การออกแบบระบบประหยัดพลังงานใน
Data Center

หลักการออกแบบ Data Center นัน้ ได้มกี ารคํานึงถึง
การใช้พลังงานเป็ นหลัก เพราะกว่า 70% ของต้นทุนใน
การบริหารงานนัน้ ส่วนมากมาจากค่าไฟฟ้ าทัง้ สิน้ Interlink
Data Center จึงออกแบบให้ผนังของห้อง Data Center
สามารถเก็บกักความเย็นและจํากัดความชืน้ อันจะเกิดขึน้
ภายใน Data Center ได้ โดยเลือกใช้ผนังชนิดไอโซวอลล์
(Isowall) ทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน GMP ซึง่ จะช่วยในการป้ องกัน
ความร้อน เก็บความเย็น และจํากัดความชื้น สามารถ
ควบคุมอุณหภูมไิ ด้ตามต้องการ ส่งผลให้เกิดการประหยัด
พลัง งาน นอกจากนั ้นในการออกแบบยังคํ า นึ งถึ งค่ า
Power Usage Effectiveness (PUE) ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
การชี้ว ัดความคุ้มค่ าของการใช้พลังงานไฟฟ้ าใน Data
Center โดยใน Interlink Data Center นัน้ มีการควบคุมให้
ไม่เกินค่า 2 เนื่องจากพบว่าศูนย์ขอ้ มูลโดยส่วนใหญ่นนั ้ จะ
ให้อตั ราของ PUE ตัง้ แต่ 2 ขึน้ ไป อีกทัง้ มีการศึกษาแล้ว
ว่า อัตรา PUE นัน้ มีค่าได้ตงั ้ แต่ 1 ขึน้ ไป โดยหากศูนย์
Data Center ให้ค่า PUE เข้าใกล้ 1 มากเท่าไหร่ ยิ่ง
หมายถึงว่า ศูนย์ขอ้ มูลแห่งนัน้ ใช้พลังงานไฟฟ้ าคุม้ ค่ากับ
การให้บริการระบบสารสนเทศมากยิง่ ขึน้ เท่านัน้
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องคกรสีเขียว
เปาหมายการดําเนินงาน
: การใช้พลังงานไฟฟ้ าลดลง ร้อยละ 10.0 (เทียบ
กับปี ฐาน 2561)
: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ร้อยละ 6.0
(เทียบกับปี ฐาน 2561)
: การใช้น้ําในสํานักงานลดลง ร้อยละ 10.0 (เทียบ
กับปี ฐาน 2561)

ผลการดําเนินงานป 2562
: การใช้พลังงานไฟฟ้ าลดลง ร้อยละ 13.65
(เทียบกับปี ฐาน 2561)
: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ร้อยละ
6.08 (เทียบกับปี ฐาน 2561)
: การใช้น้ําในสํานักงานลดลง ร้อยละ 37.45
(เทียบกับปี ฐาน 2561)

“องค์กรสีเขียว (Green Organization)” เป็ นแนวทางทีบ่ ริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์
คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิมาตัง้ แต่ ก่อตัง้
องค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีการดําเนินการผ่าน
กิจกรรม โครงการต่ างๆ เกี่ยวข้องด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมทัง้ ในองค์กร และในพืน้ ทีอ่ ่นื ทีอ่ งค์กรเข้าไปมีส่วนเกีย่ วข้อง
โดยมี น โยบายและปฏิ บ ั ติ ต ามหลั ก การส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่ งเสริมการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างรู้คุณค่า การลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและไม่ทําลาย
ระบบนิเวศน์มแี นวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ไปถึ งการเลือกใช้ ว ัส ดุ อุ ปกรณ์ เครื่องใช้ สํ านั กงานที่ เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม โดยมีขนั ้ ตอน
การบริหารงานดังนี้

แนวทางการดําเนินงาน
เพื่อเป็ นองค์กรทีต่ ระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการรักษาสิง่ แวดล้อม และเป็ นองค์กรธุรกิจที่ช่วยในการลดโลก
ร้อน อันนํ าไปสู่การสร้างสังคมคาร์บอนตํ่า ขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้มคี วามยังยื
่ น โดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนิน
โครงการอนุรกั ษ์พลังงาน เพื่อดําเนินการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมภายในองค์กรอย่างจริงจัง และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการอนุ รกั ษ์พลังงานและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
น้อยทีส่ ดุ ตัง้ แต่การออกแบบสํานักงาน มีกระบวนการบริหารจัดการ การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และมาตรการ
ดําเนินงานเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ดังนี้
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การออกแบบอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
อาคารอินเตอร์ล้งิ ค์(Interlink Building) เป็ นอาคาร
สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้รบั การออกแบบภายใต้
แนวคิดของอาคารยังยื
่ น (Sustainable Building) มีการวาง
รูปแบบโครงสร้างด้วยการคํานึงถึงอรรถประโยชน์ ความ
ปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดี และการประหยัดพลังงาน
สูงสุด โดยใช้หลักทดแทน บําบัด และอนุ ร ักษ์ มาเป็ น
แนวคิดในการสร้างอาคารและเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ภายใน
สํานักงาน ดังนี้
 เน้ นการใช้แสงจากธรรมชาติควบคู่ก ับการใช้
พลังงานไฟฟ้ า โดยการออกแบบให้ตัวอาคารมีกระจก
ล้อมรอบเพื่อประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ า
 ติดหน้าต่างประเภท Triple Glazed ฟิ ลม์ กันแสง
และฉนวนกันร้อน (Insulation) ที่กระจก เพื่อช่วยลดความ
ร้อนและอุณหภูมทิ ่เี กิดขึน้ กับอาคาร ทําให้ ใช้พลังงานใน
การทํางานน้อยลง
 ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ควบคู่ไปกับการใช้
แสงสว่ างจากธรรมชาติ โดยระบบแสงสว่ างที่ประหยัด
พลังงานนัน้ จะสามารถลดการผลิตความร้อนและลดความ
ต้องการใช้ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศด้วยทางหนึ่ง
 การติดตัง้ ถังบําบัดนํ้าเสียเพื่อบําบัดนํ้าเสียทีถ่ ูก
ปล่อยออกจากอาคารก่อนปล่อยสูร่ ะบบสาธารณะ
 การดูแลรักษาความปลอดภัยและการป้ องกันจาก
การเกิ ด อั ค คี ภั ย โดยการติ ด ตั ้ง ตั ว จั บ ควั น (Smoke
Detector) พร้อมถังดับเพลิงและสายดับเพลิง
 การดูแลรักษา เลือกใช้อุปกรณ์สํานักงานทีเ่ น้น
การประหยัดพลังงานเช่น หลอดไฟประหยัดพลังงานติด
เครื่องปรับอากาศทีป่ ระหยัดไฟ ฯลฯ
 การออกแบบอาคารที่เน้ นความสวยงามและ
สบายตาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดใี นการทํางานให้กบั
พนักงาน

สําหรับการออกแบบศู นย์ ศึกษาและกระจายสินค้ า
(R&D Center) ยังคงใช้หลักการออกแบบอาคารอย่าง
คํานึงถึงสภาวะแวดล้อมทีด่ ใี นการทํางาน ความปลอดภัย
และรู ป แบบของอาคารที่ ประหยัด พลัง งาน เพื่ อ เป็ น
สัญลักษณ์ทแ่ี สดงถึงวิสยั ทัศน์ในการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่ อสังคมของบริษัทฯ ที่ต้องการวางรากฐาน
ความมันคงในการดํ
่
าเนินธุ รกิจให้สามารถเติบโตอย่ าง
ยัง่ ยืน ไปพร้ อ มกับ สัง คมและสิ่ง แวดล้ อ มอย่ างสมดุ ล
สืบเนื่องต่อไปในอนาคต
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การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ใช้หลัก 3Rs ที่เป็ นหลักมาตรฐานสากลซึ่งเป็ นแนวปฏิบตั ิท่ใี ช้ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดน
นํามาใช้เป็ นนโยบายในการดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อมจากการปฏิบตั งิ านในกระบวนการทํางานต่างๆ
ถือเป็ นกลไกในการพัฒนาองค์กรอย่างยังยื
่ นด้วยการใช้หลักการจัดสรรทรัพยากรบุคคลผ่านการปลูกฝั งแนวคิดพืน้ ฐาน
ทางด้านการทํางานอย่างใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยมีความเชื่อว่าหากผูบ้ ริหารหรือพนักงานถูกปลูกฝั งการมองเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรผ่านการปฏิบตั งิ าน จะสามารถทําให้เกิดเป็ นคุณลักษณะนิสยั ทีด่ ซี ง่ึ ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน
ได้ โดยนับว่าเป็ นการพัฒนาอย่างยังยื
่ นและสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

Reduce (ลดการใช)
ลดการใช้สงิ่ ของฟุ่มเฟื อย ประหยัด พอเพียง และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึง่ เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถ
นํ ามาใช้ในกระบวนการทํางานของแต่ ละบุคคลได้ และมุ่งมันพั
่ ฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มฟี ั งก์ชนการทํ
ั่
างานที่มี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ุดและลดการเผาผลาญพลังงานมากทีส่ ุด เน้นการใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าทีส่ ุด การนําสิง่ ของทีใ่ ช้งาน
แล้วกลับมาใช้งานอีก เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ทง้ิ ขว้างโดยไม่จําเป็ น เช่นการใช้เอกสารซํ้า การนํ า
กระดาษรายงานทีเ่ ขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าทีเ่ หลือหรืออาจนํามาทําเป็ นกระดาษโน๊ต บริษทั รณรงค์การลดใช้กระดาษ
การใช้ระบบ E-Slip แทนการพิมพ์ Slip เงินเดือนเพื่อเป็ นการลดปริมาณการใช้กระดาษ เป็ นต้น สําหรับการลดใช้ทรัพยากร
นํ้า ไฟฟ้ า มีกระบวนการทํางานดังนี้
• การลดการใช้นํ้า
มีการปรับอัตราการไหลของนํ้าทีก่ ๊อกอ่างล้างหน้า และโถสุขภัณฑ์ภายในอาคารทุกอาคาร พร้อมทัง้ มีการรณรงค์
เพื่อลดการใช้น้ําทีไ่ ม่จาํ เป็ น ผ่านการประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเป็ นการกระตุ้นจิตสํานึกของพนักงาน
เก่า ปลูกฝั งค่านิยมทีด่ ใี ห้แก่พนักงานใหม่ ทําให้ในปี 2562 มีปริมาณการใช้การใช้น้ํา 3,590 ลูกบาศก์เมตร ลดปริมาณการ
ใช้ได้ถงึ ร้อยละ37.45 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ปี 2561

คาเฉลี่ยการใชน้ําตอพนักงานหนึ่งคนลดลง

37.45%
*

เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลป 2561

ภาพสื่อรณรงคในองคกร
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• การลดการใช้พลังงาน
บริษทั ฯ มีกจิ กรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างรูค้ ุณค่า และคุม้ ค่าเพื่อเป็ นการลดใช้พลังงาน โดยกระตุ้น
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานจากกระบวนการปฏิบตั ิของตนเองผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท เช่น ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสํานักงาน ให้พนักงานตัง้ ระบบพักหน้าจอหรือปิ ดหน้าจอขณะไม่ใช้งาน การปิ ด
ไฟและถอดปลักหลั
๊ งเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า ปิ ดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวัน ปรับอุณหภูมเิ ครื่องปรับอากาศที่
25 องศา ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้ใช้บนั ไดแทนการใช้ลฟิ ต์ เป็ นต้น ทัง้ นี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าในปี
2562 มีการใช้พลังงานไฟฟ้ า 644,000 กิโลวัตต์/ชัวโมง
่ และมีค่าเฉลีย่ การใช้ไฟฟ้ าต่อพนักงานหนึ่งคนลดลง ร้อยละ 13.65
เมื่อเทียบกับปี 2561

*เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลป2561

ภาพสื่อรณรงคในองคกร

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีการใช้พลังงานไฟฟ้ า 644,000 กิโลวัตต์/ชัวโมง
่ ซึง่ จากการรณรงค์และผลักดันให้เกิดการ
สร้างจิตสํานึกด้านการอนุ รกั ษ์พลังงานให้เกิดขึน้ ภายในองค์กร ทําให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ร้อยละ 5.85
และมีค่าเฉลีย่ การใช้ไฟฟ้ าต่อพนักงานหนึ่งคนลดลง ร้อยละ 13.65% โดยในปี 2562 บริษทั มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากสํานักงาน 449,359.35 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปี 2561
ร้อยละ 6.08

กราฟเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระหวางป 2560-2582

*หมายเหตุ ตัวเลขการคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากการคํานวณจากการใช้ไฟฟ้ าและใช้น้ํ าภายใน
สํานักงาน โดยใช้ Emission Factor ฉบับ Update ล่าสุด ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มา
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ

รายงานการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น 2562 |

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

87

Reuse (ใชซ้ํา)
นําสิง่ ของที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้งานอีก เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ทง้ิ ขว้างโดยไม่จําเป็ น ซึ่งเป็ น
หลักการที่สามารถนํ ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้เช่นกัน เช่น การใช้ซ้ําซองเอกสาร การใช้กระดาษสองหน้ า
รวบรวมอุปกรณ์สาํ นักงานทีใ่ ช้แล้ว เช่น ลูกแม็กซ์ใช้แล้ว ปฏิทนิ เก่าบริจาคให้แก่หน่วยงานทีม่ คี วามต้องการเพื่อใช้ในการ
ทําขาเทียมและหนังสือเบลต่อไป
สามารถมอบปฏิทนิ ใชแลว
กวา

450 เลม

มอบปฏิ ทินเก่าให้แก่มูลนิ ธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์

สามารถบริจาควัสดุ
อลูมิเนียมและลูกแม็กซใชแลว
Kg.
กวา

50

มอบวัสดุอลูมิเนี ยมที่กรมควบคุมมลพิ ษ

มอบลูกแม็กใช้แล้วที่สมาคมคนพิ การ
ทางการเคลื่อนไหวสากล

Recycle (รีไซเคิล)
ด้วยความใส่ใจในการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ุณค่า บริษทั ฯ จึงได้กําหนดวิธกี ารควบคุมและจัดการวัสดุเหลือใช้ ขยะมูล
ฝอยและของเสียอื่นๆ ยึดหลักการให้พนักงานทุกคนปฏิบตั งิ านและทํากิจกรรมทุกประเภทโดยให้เกิดขยะมูลฝอยน้อยทีส่ ดุ
มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง เริม่ ต้นตัง้ แต่การแยกประเภทขยะ รวมทัง้ การกําจัดทีเ่ หมาะสมและถูกวิธี สําหรับขยะทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ได้ว่าจ้างบริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญ นําไปกําจัดต่อไปโดยคํานึงถึงวิธกี าํ จัดทีส่ อดคล้องกับกฎหมายที่
เกีย่ วข้องเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้เน้นการรีไซเคิลขยะและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ขยะ เช่น การแปรรูปไม้พาเลททีไ่ ด้จากการขนส่ง
เป็ น บ้านของเล่นเด็กเพือ่ บริจาคให้แก่โรงเรียนทีข่ าดแคลน

มอบสนามเด็กเล็กและของเลนที่ไดจากการแปรรูปไมพาเลทเหลือใช
ใหแก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน)
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GRI Content Index
GRI STANDARD
GRI 101 : Foundation
2016
General Disclosures
GRI 102 : General
disclosures 2016

DISCLOSURE
Reporting principles
Using the GRI standards for sustainability report
Making claims related to the use of the GRI Standards

PAGE NUMBER

ANNUAL
REPORT

17-24
2
88-92

Organizational profile
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization and its
supply chain
102-11 Precautionary Principle or approach
102-12 External initiatives
Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of
behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance
102-18 Governance structure

39-41
39-50
44-74

102-20 Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics
102-21 Consulting stakeholders on economic,
environmental, and social topics
102-22 Composition of the highest governance body and
its committees
102-23 Chair of the highest governance body

8
8-10
34
8
8
8-12
8,13
57-64
54-55
12
12
15
4-5
40-45
30-34
34
11,16,27-29,
37-38
11,16,27-29,
37-38
82-83

102-19 Delegating authority

21-24
27-29
23

Detail/

SUSTAINABILITY Omission
REPORT
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DISCLOSURE
102-24 Nominating and selecting the highest governance
body
102-30 Effectiveness of risk management processes
102-31 Review of economic, environmental, and social
topics
102-32 Highest governance body’s role in sustainability
reporting
Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised
Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial
statements
102-46 Defining report content and topic Boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI
Standards
102-55 GRI content index

Material topics
Economic performance
GRI 103 : Management
approach 2016
GRI 201 : Economic
performance 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
201-1 Direct economic value generated and distributed
201-2 Financial implications and other risks and
opportunities due to climate change

PAGE NUMBER
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Detail/
Omission
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REPORT

101-124

28-29

75-81
77-81

37,40-45
40-45
17

21-24
61-64
21-24
21-24
21-24
17
17-18
19-20
85-87
18,85-87
2
2
2
2
2
88-92
12,46
12,46
47-53
13
42
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DISCLOSURE

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 205 : Anti-corruption Communication and training about anti-corruption policies
2016
and procedures
Energy
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 302 : Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization
302-3 Energy intensity
302-4 Reduction of energy consumption
Water
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 303 : Water 2016
303-1 Water withdrawal by source
Emissions
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 305 : Emission
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
2016
Effluents and Waste
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
Environmental assessment to suppliers
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 308 : Supplier
308-1 New supplier that were screened using
environmental
environmental criteria
assessment 2016
Employment
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
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30,34-35
30-35
30-35
35
87,82
83
82-87
82-87
82-87
82-87
82
82-85
82-85
82-85
82
82-86
82-86
82-86
82-87
82-87
82-87
54
54-55
54-55
54-55

56,61
56-65
56-65
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Labor/Management relations
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 402 :
402-1 Minimum notice periods regarding operational
Labor/Management
changes
relations 2016
Occupational health and safety
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 403 : Occupational 403-1 Occupational health and safety management system
health and safety 2016
403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident
investigation
Training and education
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 404 : Training and
404-1 Average hours of training per year per employee
education 2016
404-3 Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews
Diversity and equal opportunity
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 405 : Diversity and 405-1 Diversity of governance bodies and employees
equal opportunity 2016
405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to
men
Human rights assessment
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 412 : Human rights 412-1 Operations that have been subject to human rights
assessment 2016
reviews or impact assessments
Supplier social assessment
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
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56-65
56-65
56-65
56-65

63
63-65
63-65
63-65
63-65
127-132
127-132
127-132
127-132
127-132

56,61
56-62
56-62
56-62
56-62
56-58
56-58
56-58
56-58
56-58

66-67
66-67
66-67
66-67
54-55
54-55
54-55
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GRI 414 : Supplier
social assessment 2016

Customer privacy
GRI 103 : Management
approach 2016
GRI 418 : Customer
privacy 2016
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414-1 New suppliers that were screened using social
criteria
414-2 Negative social impacts in the supply chain and
actions taken
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
418-1 Substantiated complaints concerning breaches of
customer privacy and losses of customer data
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54-55
54-55

153
152-164
152-164
152-164

