ภาพรวมของกลุม
่ บริษ ัท
ั
รายละเอียดโดยสงเขป
้ นํ าทีส
อินเตอร์เทคคือผู ้ให ้บริการชัน
่ ง่ มอบการบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพให ้กับอุตสาหกรรมหลายประเภท
ทัว่ โลก
ด ้วยการตรวจสอบ, การทดสอบ, การฝึ กอบรมให ้คําปรึกษา, และการรับรอง
ู ค ้าได ้ตลอดทัง้ ห่วงโซ่อป
ุ ทาน
ด ้วยการบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพของเรา ทําให ้เราสามารถให ้บริการแก่ลก

พ ันธกิจของเรา

พน ักงานของเรา

นอกจากนีเ้ รายังได ้ให ้ความช่วยเหลือกับหล
ายๆบริษัท
ในการเพิม
่ มูลค่าผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ให ้ตรงกับความต ้องการและความคาดหวังข
องผู ้บริโภคในด ้านคุณภาพและความปลอด
ภัยอีกด ้วย

อินเตอร์เทคมีพนักงานกว่า 35,000 คนทัว่ โลก

่ วชาญครอบคลุม
เราให ้การบริการทีเ่ ชีย
ในเกือบทุกอุตสาหกรรมทัว่ โลก
ตัง้ แต่อต
ุ สาหกรรมสิง่ ทอ, ของเล่น,
อิเล็กทรอนิกส์, อาคาร, สิง่ ก่อสร ้าง, ยา
ิ แร่, อาหาร และ
ไปจนถึง ปิ โตรเลียม, สน
ิ ค ้า
สแกนสน
จากเครือข่ายของเราทีก
่ ระจายอยูท
่ วั่ โลก,
ี่ วชาญ
ความรู ้จากผู ้เชย
และเครือข่ายของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทีม
่ ม
ี ากกว่า
1,000 แห่งในกว่า100 ประเทศทัว่ โลก
เราได ้ผสมผสานความรู ้ทางอุตสาหกรรมในเ
ชงิ ลึกกับความเข ้าใจเพือ
่ ทีจ
่ ะชว่ ยให ้ลูกค ้าป
ระสบความสําเร็จในตลาดโลกทีแ
่ ปรปรวน

ี่ วชาญทีม
ประกอบด ้วยผู ้เชย
่ ค
ี วามสามารถในส
าขานัน
้ ๆ ได ้แก่ วิศวกร, นักเคมี,นักชีววิทยา,
นักธรณีวท
ิ ยา
และแพทย์ทใี่ ห ้คําปรึกษาด ้านการวิจัย รัฐบาล
และ ทีป
่ รึกษาสถาบัน

ลูกค้าของเรา
ื่ ถื
อินเตอร์เทคเป็ นพันธมิตรด ้านคุณภาพทีเ่ ชอ
้ นํ าทั่วโลกและซัพพ
อได ้ของหลายๆบริษัทชัน
ลายเออร์ เรามีลก
ู ค ้า มากกว่า 200,000
รายทั่วโลก จากกลุม
่ บริษัทขนาดใหญ่
ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็ก
โดยเราช่วยให ้พวกเขาประสบความสําเร็จในต
ลาดโลกทีม
่ ค
ี วามแปรปรวน
่ ง
โดยลดความเสีย
สร ้างความแข็งแกร่งต่อตราสินค ้าและปรับปรุง
ิ ธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
ประสท

ลูกค้าของเรา
ตัวอย่างลูกค ้าของเรา: บริษัท Abu Dhabi Gas Industries Ltd. (GASCO), Cannon,
Chevron, Cisco, Ericsson, Exxomobil, GAP Inc., IKEA, Levi Strauss & Co., LG,
Marks & Spencer, McDonald’s Corporation, Nestle’, Panasonic, Samsung,
SABIC, Shell, Toshiba, Total, Toyota, Vale และ หน่วยงานภาครัฐ

บริการของเรา
อินเตอร์เทคเป็ นผู ้ให ้สง่ มอบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพให ้กับอุตสาหกรรมต่างๆ
่ นํ้ ามัน ก๊าซและพลังงาน การเกษตร แร่ธาตุ
ได ้อย่างหลากหลาย เชน
บริการภาครัฐทางการค ้า เคมีภัณฑ์และยา อาหาร การรับรองธุรกิจ สงิ่ ทอ ของเล่น
ไฟฟ้ า เทคโนโลยีด ้านการขนส่ง อาคารสิง่ ก่อสร ้าง และ โทรคมนาคม เป็ นต ้น

ข้อมูลองค์กร
Intertek Group plc.
เป็ นบริษัทมหาชนโดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนภายใต ้รหัส ITRK.L.
เดือนมีนาคม 2013 ประมาณมูลค่าของหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ 5 พันล ้านปอนด์สเตอร์ลงิ ,
Intertek Group plc. สร ้างรายได ้ 2.1 พันล ้านปอนด์สเตอร์ลงิ ในระยะเวลา 12 เดือนถึง
เดือนธันวาคม 2012

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารของ Intertek Dr. Wolfhart Hauser
สํานั กงานใหญ่ตงั ้ อยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

For more information:
Adrian Ho
Marketing Communications
Manager, SEA
Tel: +65 6322 8205
Email: adrian.ho@intertek.com
www.intertek.com

