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 ผ่านไปเพียงพริบตาเดียวก็เข้าเดือนเมษายนแล้ว INTERLINK Magazine 

ฉบับน้ีถือเป็นฉบับแรกของดิฉัน ในฐานะบรรณาธิการคนใหม่ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณ

บรรณาธิการทุกท่านที่ผ่านมา  ที่ช่วยกันรังสรรค์ INTERLINK Magazine 

ผ่านคอนเทนต์ด้านเทคโนโลยีการส่ือสารในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา และ INTERLINK 

Magazine จะมุ่งม่ันนำาเสนอเร่ืองราวในโลกของเทคโนโลยีต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง 

ในฐานะผู้นำาอันดับหนึ่งในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

 ในช่วงน้ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 

เป็นเร่ืองยากลำาบากท่ีเราจะต้องเผชิญ สำาหรับประเทศไทยถือเป็นโจทย์ท่ียากข้ึน 

ต้องเฝ้าระวังรับมืออย่างเข้มข้น แต่ในขณะเดียวกันเร่ิมเห็นแสงสว่างเม่ือรัฐบาลไทย

ประกาศให้เร่ิมมีการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท้ัง Sinovac และ AstraZeneca

เราได้แต่หวังวัคซีนป้องกันโควิด จะสร้างความเช่ือม่ันในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ “วัคซีนพาสปอร์ต” 

อาจเกิดขึ้นเร็วๆนี้ เศรษฐกิจในภาพรวมจะเริ่มฟื้นตัว ซึ่งถือเป็นความหวังของ

คนทั้งโลก แน่นอนว่ารวมถึงเราทุกคนด้วยค่ะ ที่สำาคัญอย่าลืมป้องกันตัวเอง 

ยกการ์ดสูง INTERLINK ขอส่งกำาลังใจให้ทุกท่าน เราพร้อมเคียงข้างลูกค้า คู่ค้า 

เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะ

 กลับมาที่ INTERLINK Magazine กันบ้าง ยังอัดแน่นไปด้วยเนื้อหา

สาระด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มเปี่ยม ไปเริ่มกันที่คอลัมน์ LINK Special 

เผยผลประกอบการของปี 2563 ที่ผ่านมา ต้องบอกเลยว่า งานนี้ไม่ธรรมดา 

มาต่อกันที ่คอลัมน์ Success Story สหกรณ์โคนมไทยนมเดนมาร์ค 

เร่ิมหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เซฟโลก เซฟพลังงาน ทำาการติดต้ัง Solar rooftop 

จะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันด้านในเล่ม ส่วน LINK TALK คอลัมน์

ที่มาสร้างแรงบันดาลใจในการทำาธุรกิจด้วย Smart Solution และคอลัมน์ 

Strategic Thinking เล่มน้ีเรานำาเสนอรูปแบบการตลาด Virtual Shopping 

ทางรอดธุรกิจในยุค COVID-19 หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็

น้อยนะคะ สุดท้ายน้ีฝากติดตามช่อง Youtube “LINK Channel” กันด้วยนะคะ 

แล้วท่านจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ....  

03 LINK PRODUCT HIGHLIGHT
04 NETWORKING PRODUCT
06 LINK TECH
07 RACK STORY
08 LINK TIPS
09 DIGITAL MARKETING
10 LINK SUCCESS
12 LINK TALK
14 LINK SPECIAL
16 LINK EVENT
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	 อปุกรณ์สวติช์	(Switch)	ในระบบเครอืข่ายจะเป็นตวักลางส�าหรบัการส่งข้อมูล	อกีทัง้ยงัได้มกีารน�าเอาเทคโนโลย	ีPoE	

(Power	over	Ethernet)	ผนวกเข้ากับการท�างานของสวิตช์	(Switch)	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์

ต่างๆ	ในเครือข่าย	โดย	PoE	จะส่งไฟฟ้าแบบ	DC	ไปในสายแลน	(LAN)	เพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์ท�างาน	ช่วยให้ประหยัดเวลา	และ

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง	และเดินสายไฟเพิ่มเติม	ท�าให้เหมาะกับงานในระบบเครือข่าย	เช่น	ระบบโทรศัพท์	IP	Phone,	

ระบบกล้องวงจรปิด	(IP	Surveillance	System)	หรือการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ	Wi-Fi	ทั้งอาคาร	รวมไปถึงเซ็นเซอร์

ตรวจวัดต่างๆ	หรือระบบ	Home	Automation	เป็นต้น	ดังนั้นในสถานการณ์	ณ	ปัจจุบัน	ที่ต้องการรัดกุมค่าใช้จ่าย	แต่ยัง

ต้องการคุณภาพในการใช้งาน	เราจึงขอน�าเสนอ	LINK	PoE	Switch	ที่ตอบโจทย์	และรองรับกับการใช้งาน	โดยมีจุดเด่นดังนี้

 •	PoE	Standard	สามารถจ่ายไฟ	PoE	โดยรองรับการท�างานบนมาตรฐาน	IEEE	802.3af/at	โดยแต่ละพอร์ตสามารถ

จ่ายไฟได้สูงสุด	30W

 •	User-Friendly	ท�าให้บริหารจัดการอย่างง่ายดาย	ผ่าน	Web	interface	(GUI)	ช่วยให้สามารถเข้าตั้งค่าการใช้งาน

โดยไม่ยุ่งยาก

 •	Availability	ควรจะเป็นแบบ	High	Availability	คือ	ระบบจะต้องพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	แบบที่ไม่มี	Down	time	

เกิดขึ้นเลย	ดังนั้นอุปกรณ์ต้องมีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานเส้นทางส�ารองโดยอัตโนมัติ	เช่น	Link	Aggregation	และ	Spanning	

Tree	Protocol

 •	Security	หรือ	บริหารจัดการความปลอดภัย	ในระบบเครือข่ายควรจะมีความปลอดภัยสูง	ระบบจะต้องรองรับการ

จ�ากัดการใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 โดย	 LINK	PoE	Switch	สามารถที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยในองค์การได้	 เช่น	

การป้องกันการปลอมแปลง	DHCP	ด้วย	DHCP	Snooping	รวมทั้ง	Access	Control	List	(ACL)	ที่สามารถควบคุมการเข้ามาใช้

งานระบบ

 •	Scalability	หรือ	สามารถรองรับความต้องการที่จะขยายระบบในอนาคตได้	โดย	LINK	PoE	Switch	มีพอร์ตส�าหรับ

เชือ่มต่อเครือข่าย	(Uplink)	ผ่านสาย	Fiber	Optic	แบบ	Gigabit	SFP	port	ส�าหรบัความต้องการทีจ่ะขยายระบบเพ่ิมเตมิในอนาคต	

ทั้งแบบ	2	SFP	port	(PSG-5008,	PSG-5116)	และ	4	SFP	Combo	port	(PSG-5124A)

 •	Cost	ของดีราคาถูกก็มักจะหายาก	แต่	LINK	PoE	Switch	ขอน�าเสนอความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ	เช่น	

เรื่องของการรับประกัน,	การบริการหลังการขาย	เป็นต้น	ท�าให้คุ้มค่ากับราคาที่ทุกคนเอื้อมถึง

 •	Compliant	with	ICT	(IP	CCTV)	ข้อมูลจ�าเพราะทางด้านเทคนิคในรุ่น	8	ช่อง	(PSG-5008)	และ	16	ช่อง	(PSG-5116)	

เป็นไปตามข้อก�าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 สามารถน�าไปเข้างานโครงการ

ของทางภาครัฐได้อย่างไม่มีปัญหา

	 เราขอแนะน�าเสนอผลิตภัณฑ์	LINK	Managed	Gigabit	PoE	Switch	3	รุ่นดังนี้

ท�ำไมต้องเป็น
LINK PoE Switch

PSG-5008

8-Port	L2	Managed	Gigabit	PoE	Swi
tch

PSG-5116
16-Port	L2	Managed	Gigabit	PoE	Switch

PSG-512
4A

24-Port	L
2	Managed	

Gigabit	
PoE	Swit

ch	

(พร้อมจ�า
หน่าย	พ.

ค.	2564)

LINK PRODUCT HIGHLIGHT
BY TANAKORN CHANAWONGWISUT
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BY DR. VIRINTR MEKPRADITSIN
NETWORKING PRODUCT
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	 ความแออัดของการใช้งาน	เกิดจากปริมาณของผู ้คน

ที่เข้ามาใช้งานบนเครือข่ายพร้อมๆ	กันมากมายท�าให้แบนวิดธ์

มีไม่เพียงพอ	ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ	ตามมาดังนี้

ท�ำให้เกิดปัญหำ Collision

		 ปัญหา	Collision	เกิดขึ้นจากการที่มีปริมาณผู้เข้ามาใช้งาน

เครอืข่ายพร้อมกันเป็นจ�านวนมาก	ซึง่ไม่เพยีงท�าให้เกดิปัญหาแออดัเท่านัน้	

ยังอาจท�าให้เกิดการชนกัน	 และจะท�าให้เครือข่ายไร้สายท�างานช้า

มากกว่าปัญหาแออดัเสยีอกี	เพือ่ทีจ่ะหลกีเล่ียงการชนกนั	เรามทีางเลีย่ง

ได้สองวิธี	คือ	การแยกผู้ ใช้งานกระจายไปตาม	Access	Point	อื่นๆ	

หรือการใช้โปรโตคอล	CSMA/CA	หรือ	Enable	RTS	Threshold	

บน	Access	Point

ท�ำให้เกิดปัญหำดีเลย์

	 	ปัญหาดเีลย์เกดิขึน้ได้จากปรมิาณการเข้ามาใช้งานบนเครอืข่าย

พร้อมกนั	รวมทัง้มกีารใช้ขนาดของเฟรมใหญ่	และมีผู้ใช้พร้อมกนัมากๆ	

นอกจากนั้นยังเป็นผลมาจากสาเหตุอื่นๆ	 เช่น	 ปัญหาคุณภาพของ

สัญญาณที่มาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ

ท�ำให้เกิดปัญหำ Retransmission

	 Retransmission	มีสาเหตุมาจากการเกิดดีเลย์ท�าให้มีการ

ส่งข้อมูลข่าวสารซ�้าๆไปมา	เครือข่ายที่มี	Retransmission	สูง

เป็นเครือข่ายที่ท�างานช้า

ปรับแต่งค่ำ Fragmentation Threshold  

Fragmentation	 เป็นวิธีการที่ลดขนาดของ	 802.11	 เฟรมที่ท�างาน

บนเครือข่ายไร้สายปกติมีขนาด	 2346	 แต่อาจมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้	

โดยอยูท่ี่ว่ามีแบบแผนการเข้ารหัสแบบใด	การลดขนาดของเฟรม

จะช่วยลดความแออดัลงได้	เนือ่งจากขนาดท่ีเลก็ลง	จะเกดิ	Overhead	

ลดลง	ส่งผลท�าให้ผู้ใช้งานมโีอกาสเข้าสูก่ารใช้งานเครือข่ายได้พร้อมกนัมากขึน้

ปรับแต่งค่ำ RTS Threshold 

(เป็น	Parameter	ท่ีควบคุมว่าแพ็กเก็ตขนาดเท่าใดระบบ	Wireless	จะยอมรบั

ให้มกีารใช้	RTS	เพือ่ควบคมุการแอคเซสเครอืข่าย	ค่า	Default	=	2346	)	

*การตัง้ค่าน้อยไปจะท�าให้ส่ง	RTS	Packet	ออกไปบ่อยขึน้ท�าให้กนิแบนวดิธ์

มากขึ้น	และท�าให้	Throughput	น้อยลง	

*ข้อดีคือ	 ระบบสามารถหลีกเลี่ยงการเกิด	 Collision	 หรือกวนกัน	

เหมาะส�าหรบัเครอืข่ายทีม่ผีูค้นใช้มาก	รวมทัง้มแีหล่งสญัญาณรบกวน	

ควำมแออัดของกำรใช้งำน (Media Contention) 

บนเครือข่ำยไร้สำย

ปัญหำ ควำมแออดัของกำรใช้งำน Media Contention

วธิกีำรลดปัญหำ Media Contention

!

!

!

!
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รู้ไว้!! ก่อนติดตั้ง Access Point

กำรติดตั้ง Access Point มีข้อพิจำรณำ 2 เรื่องหลักๆ ได้แก่

1. Coverage Oriented

2. Capacity Oriented

1. Coverage Oriented
	 เน้นการครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด	โดยใช้	AP	น้อยที่สุด	

ความเหมาะสมคือ	25	User	ต่อ	1	AP	และเหมาะส�าหรับลักษณะการ

ท�างานต่อไปนี้

-	Bursty	Traffic	กระแสจราจรข้อมูลที่วิ่งบนเครือข่ายด้วยปริมาณ

ข้อมูล	มากน้อยไม่แน่นอน	เช่น	Web	Traffic	หรอื	Database	Traffic	

รวมทั้งทราฟฟิกที่มี	Packet	Rate	ต�่า	เช่น	Bar	Code	Scan	

ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

-	แอพพลิเคชั่นที่ต้องการแบนวิดธ์ต�่า	เช่น	1-2	Mbps

-	งานทีง่่ายต่อการดแูลรกัษา	เนือ่งจากไม่จ�าเป็นต้องใช้	Support	Staff

2. Capacity Oriented
		 เน้นประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล	เช่น	ค่า	Throughput	

ความรวดเรว็ในการเข้าถงึเครอืข่าย	และค่าดเีลย์น้อย	เมือ่รบัส่งข้อมลู

ภายใต้แอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้แบนวิดธ์มาก	รวมทั้งแอพพลิเคช่ัน

ที่อ่อนไหวต่อดีเลย์อย่างเช่น	Voice	Over	IP	เป็นต้น

ข้อพิจำรณำสภำพพื้นที่ใช้งำน
นอกจากขนาดแล้วยังต้องพิจารณาปัจจัยดังนี้

1.	สภาพแวดล้อมที่มีการสะท้อนของคลื่นที่เอาแน่ไม่ได้	เช่น	ช่องเก็บ		

			สินค้าที่ว่างและเต็มเอาแน่ไม่ได้

2.	วตัถุทีส่ะท้อนคล่ืนวทิย	ุท�าให้เกดิ	Multi-Path	เช่น	สนิค้าประเภทโลหะ

3.	วัตถุที่ดูดซึมคลื่นวิทยุ	เช่น	กองกระดาษ

4.	การรบกวนของสญัญาณวิทย	ุเช่น	Cordless	Phone	เตาไมโครเวฟ

5.	อปุกรณ์ทางการแพทย์จะส่งสญัญาณแม่เหลก็ไฟฟ้าแรงกว่าระบบ	WLAN

6.	สภาพอุณหภูมิของสถานที่และสภาพความชื้นสูงหรือต�่า

* หำกต้องกำรครอบคลุมพื้นที่หลำยๆ ชั้น เช่น อพำร์ตเม้น 

ให้จ�ำไว้ว่ำเครอืข่ำยในช้ันแรกจะถกูรบกวนด้วยเครอืข่ำยในชัน้ที ่2 เสมอ 

* ในสภำพแวดล้อม เช่น สถำบันกำรศึกษำหรือห้ำงค้ำปลีก 

และต้องกำรซ่อนลักษณะกำรตดิต้ัง Wireless ไว้ ให้ใช้ Plenum Rate AP 

เหนือเพดำนห้อง (หำกมทีีว่่ำง) และเสำอำกำศไว้ในเพดำนหรือก�ำแพง 

หำกต้องกำรกินเนื้อที่น้อย ใช้ Patch Antenna ดีกว่ำ
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LINK TECH
BY BHAKHUM PHONTHON
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	 Fiber	Optic	ที่ใช้ ในงานของระบบ	FTTx	จะใช้ชนิด	Singlemode	ไม่ใช้ชนิด	Multimode	เนื่องจากปัญหาหลักๆ	คือ	ค่า	Loss	

ในสาย	Multimode	มีค่าสูงมาก	ท�าให้ระยะในการใช้งานนั้นสั้นมากๆ	ไม่เหมาะกับลักษณะของงานแบบนี้	

	 สาย	Singlemode	ที่ใช้งานกจ็ะมกัจะอ้างองิมาตรฐาน	ITU-T	ด้วย	โดยปกตสิายทีต่ดิตัง้ในระบบเครอืข่าย	Computer	จะใช้

แก้วมาตรฐาน	G.652	C,	D	เป็นหลักทั้งหมดส�าหรับในพื้นที่ของผู้ ใช้งานแต่ในระบบ	FTTx	โดยเฉพาะในบ้านพักอาศัยนั้นจะต่างออก

ไป	ในบ้านพกัอาศยัจะใช้สาย	Singlemode	มาตรฐาน	G.657	เกดิค�าถามตามมาว่า	ท�าไมถงึต้องเปล่ียนเป็นเนือ้แก้วอกีชนดินงึ	หรอื

สงสยักนัต่อไปอกีว่าใช้เเก้วตวัเดยีวกนัได้หรอืไม่	ค�าตอบคอื	Fiber	Optic	สองมาตรฐานนีถู้กออกแบบมาให้ใช้งานแตกต่างกนัครบั

 Fiber Optic ITU-T G.652 C, D นั้นสามารถใช้ได้เกือบทุกความยาวคลื่นตั้งแต่	1300nm	-1650nm	และมีค่า	Loss	ต�่า	

จึงสามารถใช้งานกับFTTx	ได้เลย	เพราะเทคโนโลยีนี้ใช้หลายความยาวคลื่นในการรับส่ง	(WDM)	ไม่ว่าจะเป็น	Upload,	Download,	

Broadcast-TV,	In-service	Test	ส่วนข้อเสียของเนื้อแก้วนี้อยู่ตรงการโค้งงอของสาย	เมื่อโค้งงอมากๆ	ค่า	Loss	ก็จะเพิ่มขึ้นอย่าง

มาก	ดังนั้นพื้นที่ที่ติดตั้งโดยเฉพาะในบ้านพักอาศัยที่มีการโค้งงอมากๆ	อาจจะท�าให้เกิดปัญหาค่า	Loss	สูงได้

	 FTTH	 cable	จะใช้เนื้อแก้วมาตรฐาน ITU-T G.657	 ซึ่งเป็นเนื้อแก้วที่สร้างมาเพื่อการใช้งานในพื้นที่ที่มีการโค้งงอมากๆ

(bending)	และค่า	Loss	ไม่สูงขึ้นมากนัก	ดังนั้นมันจึงเหมาะกับพื้นที่บ้านพักอาศัยมากกว่า	ITU-T	G.652	C,	D

	 ดังนั้น	นี่คือเหตุผลที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสายคนละชนิดกันระหว่างสายที่ติดตั้งก่อนเข้าบ้านพักอาศัย	และสายที่ติดตั้ง

ภายในบ้านพักอาศัย	เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	LINK	จึงแนะน�าให้ใช้	UFH9321 FTTH FLAT 1C Non-metallic, 

LSZH ดี	และเหมาะสมที่สุดส�าหรับวันนี้	และอนาคต

มำตรฐำนระบบ 
FTTX เบ้ืองต้น 5
 จำกฉบับท่ีเเล ้วเรำได้ทรำบถึง อุปกรณ์สำยสัญญำณหลักๆของระบบ FTTx ระบบท่ีมีขนำดเล็กท่ีสุด

เข ้ำใจง่ำยท่ีสุดน่ันก็คือระบบ Internet ท่ีเรำใช ้กันในบ้ำนพักอำศัยครับ ตำมรูปด้ำนล่ำง ฉบับน้ีเรำมำลงรำย

ละเอียดอุปกรณ์กันครับ
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 (Modular Roof)

(Feet Protector)

(Dual Slide Doors)

(Front Door Panel Cover)

BY NATAMON CHATPAWEEDECH
RACK STORY
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สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อช่องทางสั่งซื้อ และสอบถาม

www.interlink.co.th

Interlinkfan

@interlinkfan

          is air circulation ventilation system, to keep 
the containment as cool as posible to give the best performance and lifetime for your data 
center. 

The German cold Aisle Containment use with German G8 rack series or other 19” standard 
rack install into 2 rolls with double door entry front and rear. The containment is knock down 
design to give the quick and easy installation.

The roof of the containment made of transparent material to give brightness into the containment. 

German Cold Aisle Containment
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	 ปัจจบุนัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยทีใ่ช้ในปัจจุบนันัน้	มกีารใช้ก๊าซธรรมชาต	ิทีม่อียูใ่นทะเล	เป็นเชือ้เพลงิใน

การผลติไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานหลกั	และใช้ถ่านหนิลกิไนซ์	เป็นแหล่งพลงังานรอง	ซึ่งแหล่งพลังงานที่กล่าวมาข้างต้น

เป็นแหล่งพลังงานที่มีวันหมดไป	การเลือกพลังงานทดแทนที่มีหลากหลายรูปแบบ	ช่วยลดการใช้ทรัพยากร

จากธรรมชาตไิด้	แหล่งพลังงานทดแทนทีเ่หมาะสมส�าหรบับ้านเรา	คอืแหล่งพลงังานจากแสงอาทติย์	หรอืทีเ่รียกว่า	

ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) นั่นเอง	

ระบบโซล่ำเซลล์ที่ใช้งำนในปัจจุบัน มี 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้
 1.   แบบอสิระ (Off Grid) เป็นระบบทีผ่ลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ใช้เองโดยไม่ได้เชือ่มต่อกบัระบบ		

													ของการไฟฟ้า	ใช้แบตเตอรี่ส�ารองไฟฟ้า	

 2.   แบบเชือ่มต่อสายส่งการไฟฟ้า (On-Grid)	หรอืระบบโซล่ารฟูท๊อป	Solar	Roof	Top	system	เป็นระบบ

													ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์	ที่เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า

 3.   แบบผสม (Hybrid System) เป็นการน�าระบบ	On	grid	และ	Off	grid	มารวมกนั	สามารถใช้แบตเตอร่ี

													เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าส�ารองได้	และต่อวงจรเชื่อมโยงกับระบบไฟจากการไฟฟ้าได้อีกด้วย

LINK มีตัวอย่างการเชื่อมต่อ	Solar	Cable	&	

Connector	Solution	เพื่อเป็นแนวทางในการ

เลือกใช้สินค้าของ		LINK		ให้เหมาะกับระบบ

โซล่าเซลล์ของท่าน	 ไม่ว่าท่านจะเช่ือมต่อ

ระบบโซล่าเซลล์	เป็นแบบไหน	LINK	มสีนิค้า

พร้อมให้ทุกท่านได้	 เลอืกซือ้หลากหลาย	 และ

ครบถ้วนเลยทีเดียว	 ที่ส�าคัญสินค้าคุณภาพ	

มาตรฐานอเมริกามีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 

30 ปี

Solar Cell System 
พลังงำนไฟฟ้ำทำงเลือกของพลังงำนสะอำด

8 INTERLINK MAGAZINE

LINK TIPS
BY WANNISA  KAEOTASAENG 
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LINK SUCCESS
BY PRAPART LIMKANGWALMONGKOL
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สหกรณ์โคนม
ไทย - เดนมำร์ค
 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์คประจวบคีรีขันธ์ จ�ำกัด จดทะเบียน  

เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2524 หมำยเลขทะเบียน กสก 43/2524 ประเภทสหกรณ์

กำรเกษตร ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี174/1 หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองตำแต้ม อ�ำเภอปรำณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120  ปัจจุบันสหกรณ์โคนม ไทย-เดนมำร์ค

ประจวบคีรีขันธ์ จ�ำกัด มีจ�ำนวนสมำชิกท้ังหมด 100 รำย สมำชิกส่งน�้ำนมดิบ 

จ�ำนวน 75 รำย
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ในด้ำนภำรกจิ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์คประจวบครีขีนัธ์ จ�ำกัด 

มีภำรกิจหลักให้บริกำรแก่สมำชิก แบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจ คือ 

ธุรกิจรวบรวมผลผลิตสหกรณ์ฯ	จะรับซื้อน�้านมดิบจากสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม

ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ�ำหน่ำยสหกรณ์ฯ	 จัดหาปัจจัยการผลิตของการเลี้ยง

โคนม	สินค้าอุปโภคบริโภคมาบริการจ�าหน่ายให้กับสมาชิกอย่างครอบคลุม

ธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ฯ	ให้บริการเงินกู้ระยะฉุกเฉินเงินกู้ระยะสั้น	เงินกู้ระยะปาน

กลาง	และเงินกู้โครงการพิเศษต่างๆ	แก่สมาชิก

ธุรกิจรับฝำกสหกรณ์ฯ รับฝากเงินจากสมาชิกโดยก�าหนดระเบียบเงินฝาก

ออมทรพัย์และเงนิฝากออมทรพัย์พิเศษ	และก�าหนดอยู่ในแผนการระดมทนุของ

สหกรณ์โดยรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก				  

1

2

3

4

สหกรณ์ฯ	ได้ค�านงึถงึสิง่แวดล้อมและอนรุกัษ์พลงังานโดยได้ด�าเนนิโครงการตดิ

ต้ังระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา	(Solar	rooftop)	โดยท�าการตดิ

ตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์	โดยติดตั้ง	บนหลังคาและดาดฟ้าของโครงการ

ซึ่งสินค้าของ	LINK	ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้คือ

1. CB-1060B LINK Solar Cable, 1x6 mm2 Black Color

2. CB-1060R LINK Solar Cable, 1x6 mm2 Red Color

รวมความยาวของสายที่ ใช ้ ในทั้ง	2	โครงการ	มากกว่า	100,000	เมตร

ด้วยคณุสมบตัขิองสาย	LINK Solar Cable เป็นสายทีม่คีณุภาพ	โดยได้การรบัรอง

คุณภาพตามมาตรฐาน		H1Z2Z2-K	(	PV1-F	)	ซึ่งออกแบบให้ใช้งานกับแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ที่สามารถติดตั้งภายนอกและภายในอาคาร	 โดยฉนวนภายนอกท�า

จากวัสดุ	XLPE	และ	มีคุณสมบัติไม่ลามไฟและไม่ท�าให้เกิดควันและสารไฮโดรเจน	

FR-LSZH	 (Flame	 Retardant	 –	 Low	 Smoke	 Zero	 Halogen)	 ท�าให้มีความ

ปลอดภัยในการใช้งาน	 อีกทั้งยังทนแดดและป้องกันรังสียูวี	 (UV-resistance)	

ส่วนตัวน�าท�าด้วยทองแดงแท้ตีเกลียวพร้อมเคลือบดีบุกเพื่อลดการเกิดสนิม

และการกัดกร่อน	และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	EN	60288,	Class5	

RoHs	compliant.	

เป็นอีกหนึ่งควำมภำคภูมิใจท่ีผลิตภัณฑ์ “LINK” ได้มีส่วนร่วมในกำรน�ำ

เทคโนโลยีมำพัฒนำประเทศตำมอุดมกำรณ์ของเรำ
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LINK  TALK
BY TANAPORN  PRADUBPLOY
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บริหารแบบ Smart 
ด้วยบริการ Smart Solution
บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำากัด

ทุกวันน้ี IoT เข้ำมำช่วยในชีวิตประจ�ำวันของเรำมำกขึน้ 

เรียกได้ว่ำเข้ำมำ “แบบฉับพลัน” เลยทีเดียว...

ดังนั้นตัวเรำเอง ต้องพัฒนำให้ทันกับ Digital World
คุณกนัตพฒัน์ เหลอืงเจรญิวัฒนำ

กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษัิท ปิรำมดิ โซลช่ัูน จ�ำกดั

 บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จ�ากัด เป็นบริษัทฯ ที่ด�าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับด้าน IoT เข้าสู่ปีที่ 17 ซึ่งมี 3 สาขา ได้แก่ สาขาภูเก็ต สมุย 
และกรงุเทพฯ  โดยเริม่แรกท�างานเก่ียวกบั Communication System 
และ Security System ให้กบัทางโรงแรม ซึง่มตัีง้แต่ระดบั 3-5 ดาว 
รวมถึงปัจจุบันมีจ�านวน 400 กว่าโรงแรม ที่ให้เราดูแล ไม่ว่าจะเป็น
โรงแรมในกลุ่มแอคคอร์ แมริออท ฮิลตัน ฯลฯ ที่เป็นลูกค้ากลุ่มหลัก 

  ณ ปัจจบุนัเราเริม่พฒันาเรือ่ง Internet Of Things (IoT) 
โดยเราเปดิบริษัทลูกขึ้นมาถึง 5 บริษัท หนึ่งในบริษัทลูกนั้น
ทำางานด้าน Smart City Solution ซึ่งเป็นการนำาเซ็นเซอร์
ที่อยู่ในเมืองทั้งหมด เข้ามาที่ Control Room ซึ่งเป็นระบบ
การจับสภาพอากาศ สามารถเช็คค่า PM2.5 ได้ เป็นถังขยะ
อจัฉรยิะ รวมถงึโซลูชัน่ท่ีเกีย่วข้องกบัเซน็เซอร์ต่าง  ๆท่ีอยู่ในเมือง

 ล่าสุดบรษิทัฯ ได้รบัความไว้วางใจจาก บรษิทั อติาเลยีนไทย
 ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) ให้เข้าร่วมงานกับทาง ปตท.

 ในโครงการพฒันาพืน้ท่ีวงัจนัทร์วัลเลย์ เพือ่ทำา Smart Security 
Management System (SMS) กล่าวง่ายๆ คือการทำา  
War Room หรือ Monitoring Room ซึ่งจะโชว์ถึงความเป็น
ไปท้ังหมดของเมือง รวมท้ังระบบ Registration คือการลง
ทะเบียนยืนยันตัวตน และลงทะเบียนรถยนต์ผ่านออนไลน์ก่อน
เข้าเมือง เมื่อผู้ลงทะเบียนนำารถวิ่งเข้าถึงเมือง ประตูจะเปิดขึ้น
อัตโนมัติ  ในกรณี ท่ี เปล่ียนรถ ก็สามารถลดกระจกลง
และให้กล้องจบัท่ีใบหน้าเพือ่ยนืยนัตวัตนแทนได้ รวมถงึอกีระบบ
ท่ีเรียกว่า Tracking System จะมีลักษณะคล้ายริสแบนด ์
ท่ีใช้ผ่านประตสูนาม Sky lane สุวรรณภมิู แต่มคีวามอจัฉรยิะ

มากกว่านัน้ เพราะสามารถระบตุำาแหน่งได้เลย ว่าเราอยู่บรเิวณไหน
ของเมือง มีปุ่ม SOS ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นรูปแบบงานที่เรา

ได้เข้าไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว



12 INTERLINK MAGAZINE 13JANUARY 2021 13APRIL   2021

บริหารแบบ Smart 
ด้วยบริการ Smart Solution
บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำากัด

 Internet Of Things (IoT) ทุกวันนี้เข้ามาช่วยในชีวิต
ประจำาวันมากขึ้น เรียกได้ว่าเข้ามาแบบฉับพลันเลยทีเดียว ยก
ตัวอย่างเช่น ตึกที่ทำางานของ บริษัท ปิรามดิ โซลูชั่น จำากัด เอง
ก็ถือเป็น Smart Building เช่น มีระบบไฟเปิด-ปิดตามเวลาที่
เรากำาหนดไว้ แอร์ก็เช่นเดียวกัน หากห้องท่ีมีไม้เยอะๆ (ซึ่งเรา
ทราบกันดีว่าไม้จะไม่ชอบความร้อน) ระบบแอร์ก็จะเปิดเอง เมื่อ
อุณหภูมิภายในห้องสูง ดังนั้นตัวเราเอง ต้องพัฒนาให้ทันกับ 
Digital World 

 สำาหรับเรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปใช้ในงาน 
อย่างท่ีทุกคนทราบว่า “ของดไีม่มถีกู ของถกูไม่มดี”ี เราต้องดกู่อน
ว่าความต้องการของตลาดท่ีเราจะไปทำา เป็นตลาดท่ีต้องการของ
คุณภาพดีหรือไม่ เปรียบเทียบกับการใช้รถ ถ้าเราขับรถเร็ว แต่
ต้องการความปลอดภยั เรากต้็องเลอืกใช้รถยโุรป หากเรามองถงึ
การเลือกใช้อปุกรณ์ท่ีใช้ในงาน IoT กค็วรจะเลอืกมองแบรนด์ท่ีได้
รับการรับรอง (Certified) เพราะคุณภาพและความสามารถใน
การควบคุมการทำางานได้ดี ปัญหาที่จะตามมาก็จะน้อยลง

 ด้านเคล็ดลับของการทำาธุรกิจ คือ “เดินให้เร็ว” ก้าวให้
เร็วกว่าคนอื่น 1-2 ก้าวทุกปี และเรื่องของทีมงาน การมีทีมงาน
ท่ีดี ไม่ว่าเราจะพัฒนางานอะไรก็แล้วแต่ ก็จะมีส่วนในการได้รับ
การยอมรบัจากลูกค้าได้ดขีึน้ จงึเป็นอกีจดุสำาคญัของการทำาธุรกิจ 
ที่บริษัทฯ จะมีคีย์เวิร์ด “P” คือ Planning-Preparing ต้องมี
แผนงาน และมีความเตรียมพร้อมก่อนลงมือทำางาน ตามด้วยตัว 
“C” คอื Communication-Consult ถ้าเราไม่รู้เราต้องถาม ใน
สิ่งที่เราไม่มีความรู้ หรือรู้น้อย  และ “R” คือ Report  หลังการ
ทำางานต้องมีรีพอร์ต งานทุกงานต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยคีย์เวิร์ด
เหล่านี้ครับ

สแกนรับชมคลิป
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LINK  SPECIAL
BY SOMBAT ANUNTARUMPORN
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 ILINK เผยผลประกอบกำรปี 63 ยืนยันควำมแข็งแกร่งด้วยรำยได้ 

5,200 ลบ. ก�ำไรโต 37.76% บอร์ดอนุมัติป ันผล 0.14 บำทต่อหุ ้น

 ไม ่หวั่นสถำนกำรณ์ COVID-19 หลังควบคุมบริหำรจัดกำรต้นทุน

 และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

 นายสมบัติ  อนันตรัมพร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื ILINK ผู้นำาเข้าและจดัจำาหน่ายสายสัญญาณ
และเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ที่สุด เปิดเผย ผลประกอบการสำาหรับปี 2563 ( สิ้นสุดวันที่ 31 
ธ.ค. 63 ) กลุ่มบรษิทัอนิเตอร์ลิง้ค์ฯ มีรายได้รวมจำานวน 5,200 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อนเล็กน้อย 8.16% โดยมีกำาไรสุทธจิากการดำาเนินงานอยู่ที่ 269 ล้านบาท เพิ่ม
ขึน้จากปีก่อน 37.76% โดยเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นบรหิารต้นทุน และนำาเทคโนโลยี
ดจิทัิลเข้ามาเพิม่ประสิทธิภาพการดำาเนนิงาน ช่วยผลกัดนัอตัราการเตบิโตของกำาไร
แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อกีท้ังได้ดำาเนนิการปรบักลยทุธ์
โครงสร้างของรายได้ใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ผลประกอบการ นอกจากนี้คณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก
กำาไรสุทธิประจำาปี 2563 จำานวน 0.14 บาทต่อหุ้นอีกด้วย  

 ภาพรวมการดำาเนนิธุรกิจ อตัรากำาไรยงัคงเตบิโต
อย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการปรับยุทธศาสตร์ 5 ปี
ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการทำากำาไรของกลุ่มบริษัทฯ 
มากกว่าการเติบโตของรายได้ และให้ความสำาคัญในการ
บริหารจัดการควบคุมต้นทุนในการดำาเนินงาน พร้อมขับ
เคลื่อนองค ์กรด ้วยเทคโนโลยีดิจิ ทัล ส�าหรับธุรกิจ
จัดจ�าหน่าย (Distribution) มีรายได้รวมอยู่ท่ี 2,030 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 7.35% ท้ังนี้ เ กิดจากการชะลอตัวของ
สภาวะเศรษฐกิจอนัเนือ่งมาจากสถานการณ์ COVID-19 
ซึง่ส่งผลให้บรษิทัฯ ไม่สามารถเข้าถงึลกูค้าได้อย่างสมำา่เสมอ
ตามแผนท่ีวางไว้ จงึปรบัเปลีย่นวธีิการเข้าพบลูกค้าและปรบั
เปลีย่นรปูแบบการจดักิจกรรมการตลาดเป็นรปูแบบ Hybrid 
ผ ่านระบบออนไลน์ เช ่น งานสัมมนาผ่านออนไลน์ 
งานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งได้รับผล
ตอบรับเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการขาย
ลดลง 10.10 % ต้นทุนจากการขายลดลง 5.48 % สะท้อน
ถึงการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธภิาพขึ้น

ILINK โชว์ผลงานปี 63 
ก�าไรโตแกร่ง 37%
ปันผล 0.14 บ./หุ้น



14 INTERLINK MAGAZINE 15JANUARY 2021 15APRIL   2021

ส�าหรับธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) มีรายได้จากการ
ให้บริการเช่าวงจรโครงข่าย เพิ่มขึ้น 261.69 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 30.93% เนือ่งจากบรษิทัฯ เริม่รบัรู้รายได้
การให้บริการโครงข่ายของโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในพื้นท่ีห่างไกล (USO Phase 2)รวมถึงลูกค้ารายใหม่
ท่ีเพิ่มขึ้นในระหว่างปี ซึ่งจะทยอยรับรู้ในปีนี้ และปีถัดๆไป
รวมถงึมาตรการควบคมุต้นทุนต่างๆ เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น จึงทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นของส่วนทีเ่ป็นรายได้ประจำา
ปรบัตวัดขีึน้ต่อเนือ่ง ส�าหรบัธุรกิจวิศวกรรม (Engineering) 
รายได้จากธุรกิจนี้ ลดลงเพียง 0.16% โดยโครงการหลักๆ 
ท่ีรบัรู้รายได้ในปี 2563 นี ้ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าไร้คนขบั (APM) 
ปัจจบุนัรถไฟท้ัง 4 ขบวนกำาลังอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ
การวิ่งเพ่ือให้เปน็ไปตามมาตรฐานสูงสุด โดยรถไฟอีก 
2 ขบวนสุดท้าย จะถกูจดัส่งถงึประเทศไทยในช่วงไตรมาสท่ี 2

SCAN
เพื่อรับชม
Video

ของปี 2564 และโครงการอืน่ๆ ท่ีรับรู้รายไดไ้ป เช่น โครงการ
ก่อสร้างสายส่งเคเบลิใต้ดนิท่ีจงัหวดัเชยีงใหม่ให้กบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.), โครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี 
สถานีไฟฟ้าปัว และสถานไีฟฟ้าทุ่งช้าง จังหวดัน่าน, โครงการ
ก่อสร้างสถานไีฟฟ้าย่อยท่ีอำาเภอสวนผึง้ จงัหวัดราชบรุ ีเป็นต้น 

 ทั้งนี้สำาหรับแผนธุรกิจในปี 2564 บริษัทฯ เดินหน้า
ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งบริหาร
จัดการค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
โฟกัสในธุรกิจท่ีมีความสามารถในการทำากำาไร และศึกษา
โอกาสใหม่ๆ ท่ีมีศักยภาพการเติบโตสูง เพื่อขยายช่องทาง
ในการสร้างรายได้ใหม่และสอดคล้องกับแผนการเติบโตตาม
เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคง และยั่งยืน
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LINK  EVENT
BY MANEERAT  THIPAKSORN

ILINK พบนักลงทุน Opp Day ปี 63
กำาไรโตแกร่ง 37% ปันผล 0.14 บ./หุ้น

อนิเตอร์ลิง้ค์ฯ มอบทุนการศกึษา “เกษตรพฒัน์”

งานสัมมนา Fiber Optic & FTTx
 Design and Install Solution 

Fiber Optic & FTTx (PON)
 Passive Optical Network Live Solution

มหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
 INTERLINK ROADSHOW 2021 

@ภาคตะวันออก

งานสัมมนา 
Fiber Optic & PON Networking Solution 

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) 

หรือ ILINK ร่วมนำาเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำาปี 2563 

ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 

กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ 

นำาโดย คุณสมบัติ  อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณวริษา อนันตรัมพร 

ผู ้จัดการทั่วไป เปิดเผยผลประกอบการสำาหรับปี 2563 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิประจำาปี 2563 

จำานวน 0.14 บาทต่อหุน้อกีด้วย โดยงานดงักล่าวจดัขึน้เมือ่วนัที่ 

9 มีนาคม 2564 ณ สำานักงานใหญ่ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ รัชดา

 คุณสมบัติ  อนันตรัมพร ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มบรษัิทอนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคชัน่ 

จำากัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวเปิดงานสัมมนาเจาะลึกเทคโนโลยี 

Fiber Optic & FTTx Design and Install Solution กับลูกค้า

กลุ่ม System Integrator ซึง่ภายในงานได้รบัเกียตจิากวิทยากรชัน้

นำาของประเทศไทย อย่าง ดร. วรินิทร์ เมฆประดษิฐสนิ  มาให้ความ

รู ้ และเจาะลกึขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน LINK NETWORK 

SWITCH  ณ ห้อง Ballroom  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

 วนัที ่9 มนีาคม 2564 คณุสมบัต ิ อนันตรมัพร ประธาน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ

ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน Interlink Live Virtual Event 

‘Fiber Optic & FTTx (PON) Passive Optical Network Live Solution’ 

ในรูปแบบออนไลน์ โดยเจาะลึกเรื่อง Fiber Optic และความ

สำาคัญของ FTTx (PON) สำาหรับติดตั้งอาคารสำานักงาน 

ที่พักอาศัย โรงแรม และอาคารสูง ซึ่งจะเข้ามามบีทบาทสำาคัญ

ในอนาคต และพบกับ Live Demo Solution ที่ทำาให้ผู้ร่วมงาน

ได้เข้าใจระบบ FTTx (PON) อย่างแท้จริง

 เข้มข้นกบังานสัมมนาเจาะลึกเทคโนโลยใีหม่ของ Fiber 

Optic & PON Networking Solution  และ Solar Cable 

Solution ให้กับกลุ่มผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า และผูร้บัเหมา

ก่อสร้าง  โดยมีลูกค้ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง งานนี้ได ้

รับเกียรติจาก ดร. วิรินทร์  เมฆประดิษฐสิน เป็นผู้บรรยาย

เทคนคิการใช้งาน NETWORK SWITCH สำาหรบัผูร้บัเหมาไฟฟ้า

แบบเจาะลึก และตอบทุกคำาถามทีจ่ะชว่ยสร้างโอกาสของธุรกิจ

ในปัจจุบัน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวัน

ที่ 25 มีนาคม 2564
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อินเตอร์ลิง้ค์ฯ มอบทุนการศกึษา “เกษตรพฒัน์”Fiber Optic & FTTx (PON)
 Passive Optical Network Live Solution

มหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
 INTERLINK ROADSHOW 2021

@ภาคเหนือ 

มหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
 INTERLINK ROADSHOW 2021 

@ภาคตะวันออก

มหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
 INTERLINK ROADSHOW 2021 

@ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 คุณภาณุวัฒน์  มาลารตัน์  ผูอ้ำานวยการภาคเหนือ ร่วม

บรจิาคเงินสมทบทุนการศึกษา “เกษตรพัฒน์” เพื่อสนับสนุน

เยาวชนในพื้นที่ชายขอบให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ ณ คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศกัดิ ์องักสทิธ์ิ  ประธานกองทุนเกษตรพฒัน์ 

เป็นผูร้บัมอบ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

 คุณสมบัติ  อนันตรัมพร ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่บรษิทั อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินเิคช่ัน 

จำากัด(มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานผ่าน

ระบบ Zoom ที่จัดขึ้นภาคเหนือ ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำา 

จ.เชียงใหม่  และ โรงแรม The Grand Riverside จ.พิษณุโลก 

โดยมีลูกค้าเข้าร่วมงานทั้งในแบบ offlf lfline และ online พร้อม

ตอกยำ้าและให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้า จากอาคารสำานักงานใหญ่ 

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ  กรุงเทพฯและขอบคุณลูกค้าภาคเหนือ ที่ให้การ

สนับสนุนยาวนานกว่า 30 ปี

 ปิดท้ายกบัมหกรรมลดราคาสนิค้าแห่งปีกนัทีภ่าคอสีาน 

ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น โดยมีลูกค้ามาร่วมงานอย่าง

คับคั่ง งานนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์

ใหม่ที่สามารถสนับสนุนให้กับผู้ที่ Work at Home  สามารถ

ทำางานทางไกลได้โดยสะดวก ใครที่พลาดงานนี้ไป รอติดตาม

กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ได้ทาง Facebook INTERLINK Fan  

 คึกคักไม่แพ้กัน งานน้ีอินเตอร์ล้ิงค์ฯ ยกทัพนำาสินค้า

คณุภาพ ราคาพิเศษมา ถึงมือลูกค้าจงัหวดัระยอง โดยมีการจดั

งานในรูปแบบไฮบริดจ์ ถ่ายทอดสดงานจาก โรงแรม Holiday 

Inn & Suites พร้อมสนบุสนนุลูกค้าเดนิหน้าฝ่าทุกวกิฤตไปด้วย

กัน



18 INTERLINK MAGAZINE 19APRIL   2021

TELECOM STORY
BY Nuttanai Anuntarumporn
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	 ปัจจบุนัการด�าเนนิธรุกจิล้วนต้องมรีะบบงาน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่สถยีร	และรวดเรว็มาเป็นส่วน

ประกอบ	และเป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นหลกัทัง้สิน้	

ซึ่งทั้งหมดล้วนต้องใช้บุคลากรทางด้านไอทีที่ต้องมี

ความเข้าใจระบบเป็นอย่างดี	 ทั้งหมดล้วนเป็นปัญหา

และเป็นข้อจ�ากดัในการตัดสนิใจของผูป้ระกอบการทัง้สิน้	

ฉะนัน้ในการด�าเนนิงานบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	จึงต ้องท�าด ้วย

ความเข้าใจ	ต้องมแีผนงานและก�าหนดเป้าหมายในการ

ด�าเนินงานทีช่ดัเจน	มคีวามสอดคล้องกบัแผนพฒันา

องค์กร	และงบประมาณในการลงทนุได้อย่างเหมาะสม	

	 การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค	์

เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ITEL	เป็นการให้บริการแบบครบวงจร	ตั้งแต่การ

ให้บริการด้านการให้ค�าปรึกษา	ออกแบบ	และด�าเนินการติดตั้งโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง

กับระบบสือ่สารความเร็วสงู	ซึง่เป็นการน�าเอาความรู้	ความเชีย่วชาญของบคุลากร	

รวมถงึการท�าให้เกดิประโยชน์สงูสุดจากบคุลากรในแต่ละพืน้ทีท่ัว่ประเทศให้เกดิเป็นรายได้

	 โดยบริษทัฯ	จะต้องศึกษาโครงสร้างของพ้ืนท่ี	และโครงสร้างของระบบต่าง	ๆ		

ท่ีจะต้องเช่ือมต่อเข้าด้วยกนั	เพ่ือท�าการออกแบบระบบและอปุกรณ์ทีม่คีวามส�าคญั

ต่อการเชื่อมโยงดังกล่าว	และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าแล้ว	บริษัทฯ	

จะท�าการว่าจ้างผู้รับเหมาท่ีมีประสบการณ์	และมีความช�านาญในแต่ละด้าน	

และมีความพร้อมท้ังทางด้านเคร่ืองมือและบุคลากร	มาเป็นผู้ด�าเนินการติดต้ังในส่วนงานนัน้	ๆ		

โดยทีมวิศวกรของบริษัทฯ	จะมีหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างหรือติดตั้งระบบ

อกีทอดหน่ึง	พร้อมท้ังท�าการทดสอบให้ผลงานของบริษทัฯ	มีคุณภาพ	สามารถใช้งานได้	

และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า	นอกจากนี	้บริษทัฯ	ยงัให้บริการหลงัการขาย

ด้วยการรับประกันคุณภาพของผลงาน	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าโดยกลุ่ม

ลูกค้าหลักของบริษัทฯ	จะเป็นกลุ่มผู ้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการสื่อสาร

และโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน	

 โครงสร้ำงพืน้ฐำนทีส่�ำคญัของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศขององค์กร 

เปรียบเสมือนเป็นถนน หรือทำงด่วนที่ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อรองรับให้รถชนิดต่ำง ๆ 

มำวิง่ โดยรถชนดิต่ำง ๆ  กเ็ปรยีบเสมอืนเป็นข้อมลูจ�ำนวนมำกที่ใช้อยู่ในองค์กร  

ถ้ำหำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนถูกออกแบบไว้ไม่ดีตั้งแต่แรก ก็อำจจะเกิดปัญหำ

กำรจรำจรของข้อมูลติดขัดขึ้น หรืออำจจะมีข้อจ�ำกัดต่ำง ๆ ที่ท�ำให้กำรขยำย

โครงสร้ำงพื้นฐำนขำดประสิทธิภำพ ดังนั้นในกำรออกแบบโครงข่ำยที่ดีนั้น

มีปัจจัยท่ีต้องค�ำนึงหลำยประกำร และต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญช่วยตรวจสอบ 

เพือ่ให้มัน่ใจว่ำโครงข่ำยสำมำรถรองรับกำรท�ำงำนขององค์กรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

ในปัจจุบัน และรองรับกำรขยำยตัวขององค์กรในอนำคต 

ของอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการในยุคดิจิทัล
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เสริมความแข็งแกร่งด้วยการแจ้งเตือนและแจ้งอัพเดททุกครั้งที่มีความ

คบืหน้าในการด�าเนนิงานเพ่ือให้ลกูค้าทีใ่ช้บรกิารรูค้วามเคลือ่นไหวในการด�าเนนิงาน	

ซึ่งการเข้าแก้ไขเหตุขัดข้องต่างๆ	 จะสามารถด�าเนินการได้	 ตลอด	 24	 ชม.	

เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายของบริษัทฯ	นั้นติดตั้งอยู่ ในพื้นที่

ที่บริษัทฯ	สามารถเข้า-ออกได้ตลอดเวลา	แม้ ในเวลากลางคืนหรือวันหยุด

ซึ่งจะด�าเนินการผ่านทางทีมงานของบริษัทฯ	ที่อยู่ประจ�าศูนย์ปฏิบัติการ

และซ่อมบ�ารงุโครงข่าย	ตามภมูภิาคต่างๆ	(Operation	and	Maintenance	Center)	

ทั้ง	38	ศูนย์ทั่วประเทศ	อีกทั้งบริษัทฯ	ยังน�าเอาเทคโนโลยีการตรวจติดตาม

ทีมงาน	GPS	 Tracking	 เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยและประสิทธิภาพการ

เข้าแก้ไขเหตเุสยีของทมีงานเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า	ลกูค้าที่ใช้บรกิารจะได้รบับรกิาร

ที่ดีที่สุด	และสามารถ	การันตีความเสียหายให้เกิดน้อยที่สุดกับลูกค้าของ

บริษัทฯ	หากเกิดเหตุเสียขึ้น	 โดยในปัจจุบัน	บริษัทฯ	สามารถรักษาคุณภาพ

การให้บรกิารโครงข่ายเฉลีย่ได้ทีร่ะดบั	99.99%	ซึง่สงูกว่ามาตรฐานทีก่�าหนดไว้

	 มาตรฐานการให้บริการเป็นเลิศขนาดนี้	 ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ	

ของบริษัทฯ	 สามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการและการเตรียมระบบการ

ให้บริการที่ เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการติดต้ังที่อาจเกิดขึ้นได้	

เพื่อให้การใช้งานวงจรสื่อสารความเร็วสูงของลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด	

ซึง่ทมีงานวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญพร้อมดูแล		ให้ค�าแนะน�าและปรกึษาในทกุ 	ๆเร่ืองของคุณ	

info@interlinktelecom.co.th

ITEL จดัประชมุวิสำมัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ท่ี 1 / 2564 
ในรูปแบบ E-EGM
	 นายปกรณ์	มาลากลุ	ณ	อยธุยา	(ที	่2	จาก	ขวา)	ประธานกรรมการ	

และกรรมการอิสระ,	นางเกศรา	มัญชุศรี	(ที่	1	จาก	ขวา)	ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ	และกรรมการอสิระ	และนายณฐันยั	อนนัตรมัพร	(ที	่3	จาก	ขวา)		

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	

เทเลคอม	จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	ITEL		ร่วมประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1	/	2564

ในรูปแบบผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	(E-EGM)	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุ้น

ทุกท่าน	 และลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19	

โดยผู ้ถือหุ ้นมีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	3.	ของบริษัทฯ	ถ่ายทอดสดจากห้อง

ประชมุแกรนด์สุวรรณภมิู	อาคารอนิเตอร์ลิง้ค์	ถนนรชัดาภเิษก	เมือ่เรว็ๆ	นี	้

ITEL เข้ำรับรำงวัลควำมดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
และรำงวัลบุคคลตัวอย่ำงแห่งปี ประจ�ำปี 2564 

สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
	 นายณฐันัย	อนันตรัมพร	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	บริษทั	อนิเตอร์ลิง้ค์	

เทเลคอม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 ITEL	 	 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล	

“บุคคลตัวอย่ำงแห่งปี” พุทธศักราช	2564	หรือ “Person Of The Year 2021” 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เป็นรางวัลท่ีมอบให้กับบุคคล

ที่สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม	 เป็นผู้ที่มีความสามารถน�า

ความรู้ไปใช้ในการบรหิารงานได้อย่างมคีณุธรรม	จรยิธรรม		มผีลงานโดดเด่น	

และได้สร้างประโยชน์ตอบแทนคืนแก่องค์กร	 สังคม	 ส่วนรวม	 ประเทศชาติ	

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม	และรางวัล	“ควำมดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” 

พุทธศักราช	2564	หรือ	“Best Practice Awards 2021”	สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 และการส่ือสาร	 เป็นรางวัลท่ีมอบให้กับองค์กร	 ที่ประสบความ

ส�าเร็จแบบยัง่ยนื	โดยมิได้มีเพียงแค่การด�าเนินธุรกจิท่ีดเีท่าน้ัน	แต่มกีารบรหิาร

จัดการในกรอบของคุณงามความดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	ผ่านผู้บริหารที่

มีความรู้ความสามารถ	 	 อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ	

สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม	และสาธารณชนสืบไป

	 รางวัลทั้ง	 2	 ประเภท	 เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการใน

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน	ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิ

เพ่ือสังคมไทย	โดยมีพลอากาศเอก	ชลิต	พุกผาสุข	องคมนตรี	และเลขาธกิาร

มูลนิธิพระดาบส	ประธานในพิธี	เป็นผู้มอบโล่รางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้

ณ	หอประชุมกองทัพอากาศ	กรุงเทพฯ	
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STRATEGIC THINKING
BY TANAPORN  PRADUBPLOY

Virtual Shopping 
ทำงรอดธุรกิจในยุค COVID-19
 รปูแบบกำรขำยออนไลน์บนทีม่อียูใ่นปัจจบุนัอำจไม่เพยีงพอต่อกำรซือ้สินค้ำ 

โดยเฉพำะช่วงหลังที่มีกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ก็เป็นช่วงเวลำ

ที่ท�ำให้เรำได้เห็นปรำกฏกำรณ์ใหม่ๆ เกิดข้ึนแทบจะทุกวงกำร โดยมีเทคโนโลยี

เข้ำมำตอบโจทย์ในกจิกรรมต่ำงๆ มำกมำย เรำจะเริม่เหน็กจิกรรมรปูแบบ Virtual 

(เสมือนจริง) มำกขึ้น ไม่ว่ำจะสัมมนำแบบ Virtual, คอนเสิร์ต Virtual, วิ่งแบบ 

Virtual จนไปถึง แฟชั่นโชว์แบบ Virtual ก็เกิดขึ้นมำแล้วในปีที่ผ่ำนมำ

Virtual	Shopping	แนวคิดนี้เคยถูกทดลองใช้โดยธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของไทย

เมื่อเกือบ	10	ปีก่อน	แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนักในขณะนั้น	ด้วยผู ้บริโภค

ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้ในวงกว้างเท่ากับปัจจุบัน	 แต่ในขณะนี้

หลายแบรนด์ได้รับผลกระทบมหาศาลจาก	COVID-19	และแน่นอนว่าแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ขึ้นแท่น	“ทางรอดเดียว”	แห่งยุค	เพราะถึงหน้าร้านต้องปิด	แต่ออเดอร์

และยอดขายยังคงด�าเนินต่อไปอย่างปกติบนช่องทางออนไลน์	ด้วยเหตุนี้

เราเลยได้เห็นสารพัดแบรนด์	สารพัดอุตสาหกรรม	โดดลงสนามอีคอมเมิร์ซ

ด้วยสีสันใหม่ๆ	อย่างคึกคัก	

“AFP” 
บริษัทค้าปลีกในเครือ	 เทสโก้	 โลตัส	 ในเกาหลีใต้	 เปิดให้บริการร้านค้าเสมือนจริง	

(virtual	store)	เป็นครัง้แรกทีส่ถานรีถไฟใต้ดนิกรงุโซล	ด้วยการปิดทบัภาพสินค้า

บนชัน้วาง	ซึง่มขีนาดสมจรงิทุกประการ	เช่น	นมสด,	แอปเปิล,	ข้าวสารถงุ	

และกระเป๋าสะพายนักเรียน	โดยมีบาร์โค้ดเล็กๆ	ติดไว้ที่ภาพสินค้า	

ลูกค้าเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	ส่ังซื้อ	และรอรับสินค้า

ที่บ้านได้ทันที

“Diesel” 
พัฒนาช่องทางซื้อเสมือจริงท่ีเรียกว่า	 “Hyperoom”	

ขึ้นมา	โดยใช้ฟีเจอร์แบบ	“Virtual”		ท�าให้ลูกค้าสามารถ

มมีมุมองแบบ	360	องศา	เพือ่เลอืกชมสนิค้าทีจ่ดัแสดง

อยูภ่ายในร้านออนไลน์	ซึง่หากสนใจสนิค้าชิน้ไหนกเ็ลอืก

ดูรายละเอยีดแบบ	2	มติ	ิทีม่าพร้อมค�าอธบิายได้ทนัที	เตมิ

ประสบการณ์ชอปปิ้งออนไลน์ของลูกค้า	ให้เหมือนได้

มาเดินเลอืกชมสนิค้าจากหน้าร้านด้วยตัวเอง	แถมยังการนัตีว่า...	

นี่จะเป็นประสบการณ์การซื้อเสมือนจริงท่ีดีท่ีสุด	 และจะกลายเป็น

มาตรฐานใหม่ในการท�า	Digital	Transformation	อีกด้วย
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“FDMTL”
แบรนด์สญัชาตญิีปุ่น่	 ได้ปล่อย	 Digital	 Store	 และ	 Exhibition	 ออกมา	 เพือ่เปิด

ประสบการณ์การซื้อของออนไลน์แบบเสมือนจริง	 ด้วยมุมมองแบบ	 360	 องศา	

ที่จะช่วยให้คุณรู้สึกเหมือนได้ไปเดินช้อปเลือกไอเท็มอยู่ที่ร้าน	โดยจะเริ่มตั้งแต่หน้า

ประตูร้านไปจนถึงส่วนต่างๆ	ทีอ่อกแบบมาให้ลกูค้าสามารถหมนุปรบัมมุมองภายใน

ร้านได้ตามใจชอบเสมอืนได้อยูท่ีน่ัน่จรงิๆ	และทีส่�าคญัคณุยงัสามารถเลอืกคลกิไป

ที่วงกลมสีฟ้า	เพื่ออ่านรายละเอียดของไอเท็มแต่ละไอเท็มในรูปแบบของ	

Art	Exhibition	และเชือ่มต่อไปยงัไอเทม็ทีอ่ยากช้อปได้อกีด้วย	ใครทีส่นใจกส็ามารถ

เข้าไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ	ได้ที ่my.matterport.com

“ELLE” 
ตัดสินใจใช้รูปแบบ	Virtual	Runway	เป็นไอเดียของการน�า	E-Commerce	

+	Entertainment	มารวมกัน	ที่สามารถรับชมแฟชั่นโชว์อย่างใกล้ชิดในรูปแบบ

Live	 streaming	ผ่าน	 LazLive	 ซึ่งกลายเป็นฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

ท�าให้การขายของและรีวิวสินค้าผ่านรูปแบบ	Livestreaming	สนุกข้ึนทั้งคนขาย

และคนซื้อ	จนมาครั้งน้ีก็สร้างอีกหน่ึงปรากฏการณ์ความส�าเร็จของการท�า

Virtual	Runway	ในครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

TRAMS Virtual Festival 
งานอเีว้นท์ซึง่พฒันา	Virtual	Event	Platform	ทีต้่องการสร้างมติใิหม่

ให้กับวงการอีเว ้นท์	โดยเชื่อมโยงระหว่างผู ้ เข ้าร ่วมงาน	

และแบรนด์ร้านค้าปลีกที่มาออกบูธ	ผ่านโลกออนไลน์ด้วย	

Virtual	Popup	Store	บูธร้านค้าเสมือนจริงในรูปแบบ	3D	

ให้กลายเป็น	Event	Mapนอกจากน้ียังมีฟีเจอร์เด่นท่ีถกูชขูึน้มาทัง้	

Eventpass	Shop,	LIVE	Shopping,	Virtual	Concert,	Product	360,	

Ticketing	ใครไม่อยากตกขบวนไปที	่www.tramsvirtualfest.com

 อย่ำงไรกต็ำม COVID-19 สร้ำงสถำนกำรณ์

ที่ท้ำทำยแบรนด์และธุรกิจอย่ำงมำก แต่ในขณะ

เดยีวกนั COVID-19 กเ็ป็นโอกำสหนึง่ทีจ่ะพฒันำธรุกจิ 

ในกำรมอบประสบกำรณ์ ใหม่ ในกำรช้อปปิ ้ง 

พ่วงมำด้วยควำมสะดวกสบำย เรำยังเข้ำถึงใจ

ลกูค้ำได้อกีด้วย ผ่ำนกำรคลกิหน้ำจอดหูลำยๆ มมุ

ของโปรดักส์ ก็ถือว่ำเป็นดำต้ำอย่ำงหนึ่งท่ีธรุกจิ

สำมำรถใช้พฒันำโปรดกัส์ต่อได้ เป็นหนึง่ในทำงออก

ของธรุกจิวถิีใหม่ทีช่่วยลดต้นทนุหน้ำร้ำนออฟไลน์

ได ้ด ้วย และน่ีคือโอกำสของธุรกิจที่ก�ำลังมำ

เชื่อว่ำคงเป็นไอเดียเพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจให้

มำกข้ึนได้ด้วย
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LINK RELAX
BY MANEERAT  THIPAKSORN

22 INTERLINK MAGAZINE

Butcher 
King

 Burger
สัมผัส Burger ระดับพรีเมี่ยม 
ที่สูงที่สุดในประเทศไทย 
 เป็นการทานเบอร์เกอร์ท่ีอร่อยท่ีสุดในชีวิต เยอะท่ีสุดในชีวิต และสูงงงงงท่ีสุดในชีวิต!!! 

LINK RELAX ฉบบันี ้ได้รบัเกยีรตจิาก “คณุอร” ผู้บรหิารและเจ้าของร้าน Butcher King Burger 

ดองกี้มอลล์ ทองหล่อ ซอย10  ท่ีเปดิให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ได้รวบรวมประสบการณ์

ชิมเบอร์เกอร์มาจากหลายร้าน หลายประเทศ จนออกมาเป็นร้านแห่งนี้ ในสไตล์อเมริกัน

หิวตอนไหน กส็ามารถนัง่รถมาแวะทานได้ทันที ท่ีสำาคญัไม่ได้มดีแีค่ความสูงท่ีไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน 

แต่รสชาติของเบอร์เกอร์ร้านนี้เป็นเอกลักษณ์ และอร่อย จนบรรยายไม่ถูกเลยค่ะ

 มีใครกำาลังหิวบ้าง มามุงตรงนี้ด่วน จับมือแท็คทีมกับเพ่ือน 

แล้วไปบุกร้าน Butcher King Burger กันนะรับรองไม่ผิดหวัง เพราะ

การเลอืกใช้วัตถดุบิตัง้แต่ตวัขนมปังโฮมเมด เพรสเซล บนั (PRETZEL BUN) 

กรอบนอกนุ่มใน หอมกลิ่นเนย ชนะเลิศตั้งแต่แป้ง ตามด้วยผัก  และเนื้อที่

สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเนื้อหมู หรือเนื้อวัว ซึ่งท่ีนี่เลือกใช้เนื้อวัวอิชิกากิ 

(จากโอกินาวา) เป็นวัวพันธุ์ท่ีถูกเลี้ยงด้วยสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วย

ธรรมชาต ิ ไม่ทำาให้ววัเครยีด เนือ้ววัท่ีถกูส่งมาใช้ทำาเบอร์เกอร์จงึเป็นเนือ้ววั

ท่ีมคีณุภาพระดบัพรเีม่ียมนัน่เอง นอกจากนีข้องทอดอย่าง French Toast 

หรือ Onion Ring ก็ยังมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร  ลองงับเบอร์เกอร์ 

ตามด้วยของทอดดูสิ หอม อร่อย ลงตัวสุดๆ

 นอกจากเบอร์เกอร์แล้ว ท่ีนี่มีเมนู Breakfast อีก 10 เมนูมา

ให้คุณเลือกทานได้แบบไม่มีเบื่อ รวมท้ังสเต็กจากเนื้อชั้นดี ท่ีเรียงคิวมาให้

คุณได้ลองชิม แต่วันนี้  LINK RELAX ขอแนะนำาสำาหรับ Main Course 

แถมให้อีกเมนู กับเมนูท่ีมีชื่อว่า BBQ BABY BACK RIBS เป็นเนื้อ

ซี่โครงหมูท่ีถูกอบจนนุ ่มกำาลังดี ราดซอสบาบีคิวท่ีหอมลงตัวแอบเป็น

รสชาติหวานนำา เผลอแปปเดียวก็ชิมจนจะหมดจานแล้วค่ะ

 สำาหรับเจ้าเบอร์เกอร์ 10 ชั้น ท่ีสร้างความฮือฮาให้กับเรานั้น

 ท่ีนี่ เค ้ามีภารกิจให้คุณและบัดดี้  ทานฟรี!!! เพียงแค่จับคู ่กับเพ่ือน 

แล้วทานเบอร์เกอร์ให้หมด ภายใน 30 นาที ทำาภารกิจนีไ้ด้กท็านฟรไีปเลยค่ะ 

รวมท้ังอีก 1 โปรโมชั่นเด็ดจากทางร้าน ตอนนี้ให้รีบแบบสุดขีดเลย สำาหรับ

คูปองมูลค่า 10,000 บาท แต่ทานได้ถึง 12,000 บาท ช้าอดหมดนะคะ 

										:	BUTCHERKINGBURGER											:		@BUTCHERKINGBURGER

										:	BUTCHERKINGBURGER											:	091-514-3333

คุณอร ผู้บริหำรและเจ้ำของ

ร้าน	Butcher	King	Burger

BBQ BABY BACK RIBS Butcher King Challenge 
Burger

Handcrafted Burgers

สแกนเพื่อรับชมคลิปได้เลย
LINK RELAX : EP.04 
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	 ในอดีต	การก�ากับดูแลในแต่ละประเทศจ�ากัดการก่อสร้าง	และด�าเนินการ

สิ่งอ�านวยความสะดวกโทรคมนาคมระหว่างประเทศให้กับผู ้ประกอบการเพียง

รายเดียวหรือน้อยราย	จนกระทั่งในทศวรรษที่	1980	ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้รับ

อนญุาตและสามารถลงทนุสร้าง	และใช้เคเบิล้ใต้ทะเลได้	ผูป้ระกอบการเคเบิล้รวมตัวกนั

วางแผน	 และก่อสร้างระบบโดยการแบ่งความเสี่ยงและต้นทุนที่สูงด้วยกัน	 เรียกว่า

เป็นคลบัทีค่วบคมุการก่อสร้าง	และบรหิารจดัการเคเบิล้ใต้ทะเล	ซึง่ประกอบ

ด้วยบริษัท		AT&T,	KDD,	France	Telecom,	Deutsche	Telekom

และ	British	Telecom	ได้รวมตัวกันสร้างเคเบิ้ลใต้ทะเลข้าม

มหาสมุทรแอนแลนติก	ซึ่งสมาชิกของคลับเป็นทั้งเจ ้าของ

	ผู้ ใช้หรือผู้ขายความจุของระบบเคเบ้ิลใต้ทะเล

	 โดยทั่วไป	 เจ้าของสิ่งอ�านวยความสะดวกหรือสถานี

เคเบิ้ลใต้ทะเลเป็นผู้ประกอบการของประเทศที่สิ่งอ�านวยความ

สะดวกตัง้อยูแ่ละเป็นจดุเชือ่มไปยงัทะเล	มกัจะเป็นสมาชกิของคลบั	

การก�ากับดูแลในอดีตให้ผู้ประกอบการภายในประเทศเป็นเจ้าของ

สิง่อ�านวยความสะดวก	หลงัจากมกีารเปิดเสรเีจ้าของสิง่อ�านวยความ

สะดวก	เจ้าของโครงข่ายหลกัของประเทศมกัได้รบัความนยิมเพราะสามารถ

ร่วมมือกันในการเชื่อมต่ออย่างราบรื่น	ดังนั้น	ระบบคลับจึงเป็นความสัมพันธ์แบบ

ร่วมมอื	และสมคบกนัระหว่างผูป้ระกอบการรายใหญ่ของแต่ละประเทศสมาชกิมากกว่า

จะเป็นคู่แข่งขันกัน

	 กระบวนการก่อสร้างของระบบเคเบิล้ใต้ทะเลระหว่างประเทศ

โดยกลุ่มคลบัมลีกัษณะดังนี	้ประการแรก	ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกจิ

ถกูประมาณองิการพยากรณ์ของความต้องการในอนาคต	โดยทัว่ไป

หน่วยงานของรัฐน�าส่วนทีต่นประมาณการณ์และสมาชิกร่วมตดัสนิใจ

ความต้องการทัง้หมดในภาพรวม	 สมาชกิจะถกเถยีงแผนงานพืน้ฐาน	

เช่น	 การวางแผนสร้างระบบและระยะเวลาการก่อสร้าง	 หลังจากที่

สมาชิกตกลงกันแล้วก็จะสรุปสิ่งของเฉพาะส�าหรับการก่อสร้าง	

การด�าเนนิงาน	และการบ�ารงุรักษา	หากสมาชกิเหน็ชอบ	ปัจจยัต่าง	ๆ 	

จะถูกระบุไว้ ในข้อตกลงก่อสร้างและการบ�ารุงรักษาที่จะกลายเป็น

สัญญาทางการของประเทศสมาชิก	ซึ่งมักจะใช้ระยะเวลาหนึ่งปี

หลังจากการประชมุนกัลงทนุครัง้แรกเพือ่ตกลงสรปุสญัญาก่อสร้าง

และบ�ารุงรักษา

	 ท้ังนี้	 มีหลายวิธีส�าหรับผู้ประกอบการในการได้รับความจุ

ของเคเบิ้ลใต้ทะเลในระบบคลับ	การซื้อความจุจากคลับแบบครึ่งวงจร

หรือทั้งวงจร	การซื้อสิทธิการใช้ที่ไม่สามารถโต้แย้งได้	(indefeasible	

right	of	use)	หรือการเช่าความจจุากเจ้าของหรอืสมาชกิคลบั	สมาชกิ

ของกลุ่มซื้อความจุจากกลุ่มได้	หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมในคลับ

และสร้างระบบเคเบิล้ใต้ทะเลเพือ่สนองความต้องการของตนเองเป็นหลกั

แต่สมาชกิของกลุม่ซือ้ความจขุองระบบก่อนรายอืน่	ต่อมาทางเลอืกอืน่

ในการได้รับความจุได้รับการเสนอแก่ผู้ประกอบการรายอื่นหรือผู้ ใช้

โดยกลุ่ม	 หากมีความจุเหลือ	 นอกจากนี้	 การให้บริการระบบเคเบิ้ล	

เจ้าของครึ่งวงจรต้องติดต่อกับเจ้าของอีกคร่ึงวงจรหนึ่งด้วย

	 IRU	เป็นสัญญาโอนสิทธิในการใช้ความจุของระบบเคเบิ้ลใต้

ทะเล	ผูซ้ือ้	IRU	เป็นเจ้าของสทิธเิช่นเดยีวกบัสมาชกิของคลบัในการใช้วงจร	

แต่เจ้าของ	IRU	ไม่สามารถออกเสียงในเรือ่งการบรหิารจดัการระบบได้	

เจ้าของ	IRU	ไม่ได้มคีวามเสีย่งในกระบวนการก่อสร้าง	แต่ราคาของ	IRU	

จะแพงกว่าราคาเดิมของสมาชิกในการซื้อออคคความจุ	เงื่อนไขของ	

IRU	มกัเป็นระยะเวลาเดยีวกบัระยะเวลาของเคเบิล้คอืประมาณ	20-25	ปี	

การเช่าในระยะสั้น	 จะมีค่าเช่าที่สูงกว่ามาก	 สมาชิกของคลับสามารถ

ควบคุมความมีอยู่และราคาของ	IRU	และการเช่า	ความจุที่มีโดย	IRU	

หรือการเช่ามักมีจ�ากัด

กำรก�ำกับดูแล Submarine Cable 
ตอนที่ 2

https://en.nhandan.org.vn

BBQ BABY BACK RIBS 

BY TANAPORN  PRADUBPLOY
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 ต่อเนื่องจาก ฉบับมีนาคม สถานการณ์ โควิด-19  ยังมียอดตัวเลข

ของผูต้ดิเชือ้ในประเทศไทยสงูอย่างต่อเนือ่ง   และในสถานการณ์ “ระบาดระลอกใหม่”

( newly emerging )  ด้วยเหตน้ีุ ดร.ชลดิา  อนนัตรมัพร ประธานมูลนธิอินิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ  

มคีวามตระหนกัถงึสภาวะการณ์ทีเ่กดิข้ึน และพร้อมช่วยกนัป้องกนัความเสีย่งตลอดเวลา  

การระบาดของ โควิด-19 เมื่อต้นปี 2563  ท�าให้กิจกรรมโครงการพี่สอนน้อง 

มกีารออกนอกพืน้ทีค่่อนข้างจ�ากดั  แต่เรากย็งัไม่ละเลยการท�ากจิกรรมเพือ่สงัคม  

ทางมลูนธิฯิ ได้สัง่ผลติตูอ้ะครลิกิส�าหรบัคดักรองผูป่้วย ส่งมอบให้โรงพยาบาล

กว่า 25 แห่งทัว่ภมูภิาค  พร้อมอาหารแห้ง ถัว่สมนุไพร แพคเป็นถงุยงัชพีให้กบัทมี

บคุลากรทางการแพทย์ ไปพร้อมกบัตูอ้ะครลิกิ  เมือ่ทางทมีบคุลากรทางการแพทย์ได้

รบัสิง่ของต่างๆ  ทีท่างมลูนธิฯิ  จดัสรรไปให้  ต่างแสดงความขอบคณุอย่างมากมาย

 และในเหตุการณ์เดียวกนันีท้างมลูนิธฯิ ได้ให้ความใส่ใจกบัพนกังานกลุ่ม

บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ  กลุ่มจิตอาสา จึงได้จัดท�า “โครงการอาหารปลอดภัย  

ใส่ใจสุขภาพ”  ข้ึน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย 

ไม่ต้องเสีย่งกบัการเดินทางออกไปซือ้อาหารตามสถานทีค่นพลกุพล่าน   อีกท้ังรายได้

จากการจ�าหน่ายอาหารนีเ้ข้าโครงการของมลูนธิทิกุบาททกุสตางค์  พนกังานได้รบั

ประทานอาหารสดใหม่  อกีทัง้ยงัได้ร่วมท�าบญุกับมลูนธิฯิ  อกีด้วย  เพราะทกุยอด

การซือ้ 100 บาท มลูนธิฯิ  จะน�าเงิน 9 บาทจากยอดนี ้สมทบเข้าโครงการถงุยงัชพี

เพือ่บคุลากรทางการแพทย์  

 

 ผลตอบรบัของโครงการเป็นไปอย่างดเียีย่ม ท�าให้มูลนธิฯิ น�าเงนิส่วนน้ี

มาซือ้อาหารแห้งเพือ่แพคให้กบัทมีบคุลากรทางการแพทย์ได้มากขึน้ ซ่ึงในถุงยงัชพี

จะประกอบไปด้วยอาหารแห้งทีม่คีวามจ�าเป็นในชวิีตประจ�าวัน เช่น กาแฟส�าเรจ็รปู 

ขนมปัง  โจ๊กส�าเรจ็รปู บะหมีก่ึง่ส�าเร็จรปู  ปลากระป๋อง ข้าวสาร  และอกีมากมาย 

พร้อมแพคลงถงุผ้าให้ใจขนาดใหญ่ ทีส่ามารใช้ได้สารพดั อีกทัง้ยงัเป็นถุงผ้าลดโลกร้อน  

ส่วนถงุยงัชพีนีจ้ะน�าส่งให้กบัทมีบคุลากรทางการแพทย์ท่ีไหนบ้าง ตดิตามฉบบัหน้านะคะ

 ท่านสามารถเข้าร่วมสนับสนนุโครงการของมลูนธิอินิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ ด้วยการติดตามเพจ 

หรือจะสมทบทุนเข้าบัญชีของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ  ผ่านธนาคารกรุงไทย 

เลขที ่091-025183-5  ประเภทออมทรพัย์ ได้โดยตรง หรอื Scan QR Code ตาม

ข้อมลูด้านข้าง...ขอบพระคณุค่ะ
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ถุงยังชีพ

เพื่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์

สามารถติดต่อเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ 

ได้ที่ : 0-2666-1166 

หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Page 

Facebook : มลูนธิิอนิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ  www.interlinkhaijai.org
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พบกบัสนิค้า           ที ่“Global House โกลบอลเฮ้าส์”
ศูนย์รวมวสัดุก่อสร้าง ของแต่งบ้าน ทีม่สีาขาท ัว่ประเทศ

1160
สำขำเวียงกุมกำม   

สำขำพิษณุโลก   

สำขำล�ำพูน  

สำขำแพร่  

สำขำน่ำน 

สำขำก�ำแพงเพชร

สำขำล�ำปำง     

สำขำสุโขทัย   

สำขำพะเยำ  

ภำคเหนือ

สำขำนครสวรรค์      

สำขำเพชรบูรณ์  

สำขำนครปฐม

ภำคกลำง

สำขำลพบุรี  

สำขำนครนำยก

สำขำรำชบุรี

สำขำขอนแก่น  

สำขำอุดรธำนี 

สำขำกำฬสินธุ์ 

สำขำมหำสำรคำม  

สำขำหนองคำย   

สำขำนครรำชสีมำ  

สำขำสกลนคร  

สำขำหนองบัวล�ำภู  

สำขำบุรีรัมย์

สำขำนครพนม  

สำขำชัยภูมิ    

สำขำสุรินทร์   

สำขำมุกดำหำร

สำขำยโสธร  

สำขำบ้ำนไผ่  

สำขำบ้ำนตำด  

สำขำอุบลรำชธำนี   

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำคตะวันออก

สำขำตรำด  

สำขำจันทบุรี

สำขำระยอง 

สำขำชลบุรี

(ติดตำม Global House สำขำอื่นๆ ต่อฉบับหน้ำ)
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