บริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

171

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การก้้าวเดิินอย่่างมุ่่�งมั่่�น...มุ่่�งหน้้าสู่่�ปีีที่่� 33 ของ กลุ่่�มบริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ครองตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บุุกเบิิกและนำำ�เข้้าสายสััญญาณรายแรกที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในอาเซีียน ด้้วยปฏิิญญาขององค์์กรที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจ ด้้วยสิินค้้าคุุณภาพ
ราคาถููกกว่่า และบริิการที่่ดีี� กว่่า ประกอบกัับวิิสััยทััศน์์ (Vision) ของบริิษััทฯ “เติิบโต ต่่อเนื่่อ� ง และยั่่ง� ยืืน” (Sustainable Growth)
ภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  โดยการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรม มีีจริิยธรรม โปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ มุ่่�งเน้้น
การพััฒนาบุุคลากรด้้วยการสร้้าง “คนคุุณภาพ” ให้้เป็็น “คนดีี คนเก่่ง” พััฒนาความสััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียควบคู่่�กัับ
การดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียม คำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม และมุ่่�งเน้้น
พััฒนานวััตกรรมอยู่่�เสมอ รวมทั้้�งมีีความตั้้�งใจในการตอบแทนคุุณค่่าและแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมผ่่านโครงการต่่างๆ
เช่่น Interlink training, Cabling contest, Interlink Campus Tour โครงการพี่่�สอนน้้อง “ปลููกปััญญา พร้้อมมอบความอบอุ่่�น”
ภายใต้้การดำำ�เนิินงานของมููลนิิธิิอิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ให้้ใจ ส่่งผลให้้บริิษััทฯ สามารถเติิบโตได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน มาจนถึึงปััจจุุบััน
อีีกทั้้�งยัังคงมีีความตั้้�งใจอย่่างแท้้จริิงที่่�จะพััฒนาชุุมชน และสัังคม ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจขององค์์กร พร้้อมที่่�จะขัับเคลื่่�อนไปพร้้อมกััน เพราะบริิษััทฯ ยัังคงยึึดมั่่�น “การรัับผิิดชอบต่่อสัังคม “การตอบแทนสัังคม 
ตอบแทนแผ่่นดิิน และบริิษััทพร้้อมที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความยั่่�งยืืนสืืบเนื่่�องต่่อไป”

1. การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความยั่่�งยืืน

กลุ่่�มบริิษััทอิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ฯ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate
Social Responsibility) ผ่่านกระบวนการให้้ความสำำ�คััญในทุุกระดัับของการดำำ�เนิินงาน (CSR in process) จึึงมีีการกำำ�หนดนโยบาย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมให้้สอดคล้้องไปกัับนโยบายของการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้เป้้าหมาย “เติิบโต ต่่อเนื่่อ� ง และยั่่ง� ยืืน” เพื่่อ� เป็็น
เป็็นแนวทางการพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาสัังคมอย่่างยั่่�งยืืนสููงสุุด ดัังต่่อไปนี้้�

ด้้านที่่� 1 การบริิหารจััดการภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้มีีการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามแนวทางที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กำำ�หนด  โดยยึึดมั่่�นในอุุดมการณ์์ ซึ่่�งได้้ถืือปฏิิบััติิสืืบเนื่่�องกัันมาภายใต้้หลัักบรรษััทภิิบาลและจรรยาบรรณ บนพื้้�นฐาน
แห่่งประโยชน์์สุุขอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน พร้้อมทั้้�งมีีการตระหนัักถึึงพัันธกิิจสำำ�คััญในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยมีีระบบบริิหารจััดการที่่ดีี 
� โปร่่งใส และเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุุกฝ่่าย ดัังนั้้�นสิ่่�งที่่จ� ะทำำ�ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้วางใจ และมั่่น� ใจ
ในการลงทุุนกัับธุรุ กิิจขององค์์กร คืือการมีีนโนบายและการดำำ�เนิินงานที่่รัั� กษาสิิทธิพื้้ิ น� ฐานที่่ผู้� ้�ถืือหุ้้�นพึึงได้้รัับอย่่างเป็็นธรรมตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนด หรืือมากกว่่านั้้�น รวมถึึงมีีการจััดการที่่เ� หมาะสม มีีประสิิทธิภิ าพและเกิิดประสิิทธิผล
ิ ที่่ดีี� ที่่สุุด 
� เป็็นที่่ย� อมรัับจาก
ผู้้�ลงทุุน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายเสมอ

ด้้านที่่� 2 การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรม มีีจริิยธรรม และความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้

ปฏิิบััติิตามกฎหมาย เคารพกฎระเบีียบของสัังคม และเป็็นองค์์กรที่่�มีีความเป็็นกลางทางการเมืือง ยึึดถืือการปฏิิบััติิตาม
เงื่่�อนไขทางการค้้าและสััญญาที่่�กำำ�หนด จรรยาบรรณ และคำำ�มั่่�นที่่�ให้้ไว้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเคร่่งครััด มีีการกำำ�หนด
ระเบีียบในการจััดหาและการดำำ�เนิินการต่่างๆ ที่่ชััด
� เจน สนัับสนุุนการจััดหาที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม หลัักเลี่่ย� งสิ่่�งที่่จ� ะก่่อให้้เกิิด
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน หรืือละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา รวมทั้้�งจะไม่่ทำำ�ธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าที่่�มีีพฤติิกรรมที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย

ด้้านที่่� 3 การพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อสร้้างนวััตกรรมองค์์กรแห่่ง “คนดีี คนเก่่ง”

เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการขัับเคลื่่อ� นแนวคิิดความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมจากภายในไปสู่่ภ� ายนอกองค์์กร ผ่่านกระบวนการ CSR
โดยให้้ความสำำ�คััญในทุุกระดัับของการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้เกิิดโครงการคนคุุณภาพขึ้้�นภายในองค์์กร
ซึ่่�งเป็็นกลยุุทธ์์สำำ�คััญในการสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับสัังคมไทย ตามแนวคิิดที่่�สำำ�คััญว่่า “พนัักงาน” ถืือเป็็นทรััพยากรที่่�มีีค่่าที่่�สุุด
ขององค์์กร และการเจริิญเติิบโตขององค์์กรขึ้้�นอยู่่�กัับพนัักงานที่่มีีคุุ
� ณภาพ บริิษััทฯ จึึงมีีนโยบายมุ่่ง� เน้้นที่่จ� ะปรัับปรุุงระบบบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล เสริิมสร้า้ งวััฒนธรรมให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่อ� ง สร้้างความผููกพัันที่่ดีี� ระหว่่างพนัักงานและ
องค์์กร มุ่่�งมั่่�นที่่�จะดููแลพนัักงานให้้เหมืือนคนในครอบครััว โดยการดููแลรัักษา จััดให้้มีีสวััสดิิการที่่�มีีความเหมาะสม เพื่่�อให้้เกิิด
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีแก่่พนัักงาน รวมทั้้�งการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในคุุณค่่าของคน มุ่่�งมั่่�น ส่่งเสริิมให้้เกิิดความเป็็นเลิิศ ด้้วยแนววิิธีีการ
มอบประสบการณ์์ในการเรีียนรู้้�  อบรมเพื่่�อเพิ่่�มเติิมทัักษะต่่างๆ ให้้กัับพนัักงาน อีีกทั้้�งยัังพััฒนาศัักยภาพที่่�มีีอยู่่�แล้้วให้้เกิิด
ความสามารถที่่�โดดเด่่นขึ้้�นมา ทำำ�ให้้สามารถเติิบโตในหน้้าที่่� และสายงานของตน
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ด้้านที่่� 4 การมุ่่�งมั่่�นพััฒนาความสััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ผ่่านการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความสุุจริิต 
สามารถตรวจสอบได้้
มุ่่�งเน้้นการเจริิญเติิบโตของบริิษััทฯ ควบคู่่�ไปกัับการดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียมกััน
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางเกี่่ย� วกัับบทบาทของบริิษััทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย ไว้้ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�
ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีการปฏิิบััติติ ามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ของตลท. กัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย ได้้แก่่ ลููกค้้า พนัักงาน คู่่�ค้า้ เจ้้าหนี้้�
คู่่�แข่่งขััน ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือผู้้�ลงทุุน รวมทั้้�งเพื่่�อนบ้้าน ชุุมชน สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิ รวมถึึง
การที่่�จะไม่่กระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการละเมิิดสิิทธิิ รวมทั้้�งทรััพย์์สิินทางปััญญา อาทิิ
• บริิษััทฯ จะเคารพสิิทธิขิ องผู้้�ร่ว่ มทุุนและปฏิิบััติต่ิ อ่ ผู้้�ร่ว่ มทุุนและปฏิิบััติต่ิ อ่ ผู้้�ร่ว่ มทุุนทุุกรายอย่่างเป็็นธรรม ไม่่เอาเปรีียบ
ผู้้�ร่่ ว มทุุน อีีกทั้้� ง ยัังให้้ ค วามร่่ ว มมืืออย่่ า งดีีกัับผู้้�ร่่ ว มลงทุุน เพื่่� อ เป็็ น การส่่ ง เสริิ ม และสนัับสนุุนการดำำ� เนิิ น งาน
ของกิิจการให้้มีีความแข็็งแกร่่งสนัับสนุุนให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ ก่่อให้้เกิิดความโปร่่งใส
และผลัักดัันให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• บริิ ษััทฯ มีีความคำำ�นึึ ง ถึึ ง ความเสมอภาคของทุุกฝ่่ า ยที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ซื่่� อ สััตย์์ ใ นการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ยึึ ดมั่่� น ในการ
ดำำ�เนิินงาน เพื่่�อก่่อให้้เกิิดความน่่าเชื่่�อถืือ และความเป็็นธรรมให้้กัับเจ้้าหนี้้� ปฏิิบััติิตามสััญญาและเงื่่�อนไขต่่างๆ
ที่่�ตกลงกัันอย่่างเคร่่งครััด พร้้อมทั้้�งมุ่่�งมั่่�นในการรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนกัับเจ้้าหนี้้�

ด้้านที่่� 5 การมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาชุุมชนและสัังคม

ภายใต้้หลัักความเชื่่�อว่่าบริิษััทฯ จะไม่่สามารถเติิบโตได้้ หากปราศจากการช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลจากชุุมชน และสัังคม โดยให้้
ความสำำ�คััญในด้้านการพััฒนาการศึึกษา วััฒนธรรม สัังคม และมีีส่่วนในการปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนให้้ดีีขึ้้�น พร้้อมทั้้�ง
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนัักงานมีีจิิตอาสา ผ่่านทางกิิจกรรมต่่างๆ ของบริิษััทฯ เพราะการที่่�ธุุรกิิจจะอยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนได้้อย่่าง
ยั่่�งยืืนนั้้�น ผู้้�ประกอบการทุุกรายต้้องมีีการดำำ�เนิินการและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนที่่�ได้้มาตรฐานเดีียวกััน ผลัักดัันแนวคิิด
นำำ�ไปสู่่�แนวทางการปฏิิบััติิที่่�ดีีในการดููแลชุุมชนร่่วมกัันอย่่างจริิงจััง ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงได้้มุ่่�งมั่่�นพยายามทุุกวิิถีีทางในการปลููกฝััง
จิิ ต สำำ�นึึ ก ที่่� ดีี  และส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัักงานและผู้้� ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ปฏิิ บััติิ ต นเพื่่� อ เป็็ น พลเมืืองที่่� ดีี ของสัังคม มีีหน้้ า ที่่� รัั บผิิ ดช อบ
และทำำ�ประโยชน์์ให้้กัับชุุมชนและสัังคม ทั้้�งยัังเปิิดโอกาสให้้ชุุมชนและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมหรืือ
โครงการต่่างๆ รวมทั้้�งเสนอความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ หรืือข้้อร้้องเรีียน เพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุง แก้้ไข ทำำ�ให้้ผลจากการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ สััมฤทธิ์์�ตามเป้้าหมาย และยัังมุ่่�งหวัังให้้องค์์กรและชุุมชนสามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน เพราะบริิษััทฯ เชื่่�อว่่า
“สัังคมที่่�เข้้มแข็็ง” จะเป็็นรากฐานในการพััฒนาประเทศให้้เจริิญก้้าวหน้้า

ด้้านที่่� 6 การพััฒนานวััตกรรม (Innovation)

ทั้้�งในด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้า้ นการปฏิิบััติงิ าน และการจััดสิินใจอย่่างเป็็นระบบ (System) เริ่่มตั้้
� ง� แต่่การป้้องกััน (Prevent) การรัักษา
(Maintain) การปรัับปรุุง (Improve) และการพััฒนา (Development) เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดนวััตกรรมใหม่่ (Innovation) อยู่่�เสมอ

2. การเปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญและพร้้อมส่่งเสริิมการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibility)
เพื่่�อเป็็นแนวทางในการบริิหารจััดการองค์์กรอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ โดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้ง� ในด้้านของเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ในระยะเวลาที่่ผ่� า่ นมาบริิษััทฯ ได้้สร้า้ งจิิตสำำ�นึกึ ในความรัับผิิดชอบ
ทางสัังคมผ่่านวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และนโยบายของบริิษััทฯ จนกลายมาเป็็นค่่านิิยมและวััฒนธรรมขององค์์กรในที่่�สุุด

บริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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“คนดีี คนเก่่ง INTERLINK No. 1”
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การพััฒนาตนเอง การเป็็นเครืือข่่าย การทำำ�งานเป็็นทีีม การมีีจิตมุ่
ิ ง�่ เน้้นการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ที่่�มีีปฏิิสัมั พัันธ์์ที่่�ดีี
บริิการ (ที่่�เป็็นเลิิศ)
อยู่่�เสมอ
ต่่อกััน
อย่่างมีีคุุณภาพ

ความรัับผิิดชอบ
ต่่อผลสำำ�เร็็จ
ของงานและ
ต่่อสาธารณะ

การแลกเปลี่่�ยน
แบ่่งปััน สู่่�การ
สร้้างสรรค์์
นวััตกรรมเพื่่�อ
พััฒนาองค์์กร

หลัักการดัังกล่่าวได้้ถูกู นำำ�มาใช้้เป็็นหลัักปฏิิบััติที่ิ ่สำ� ำ�คััญ ซึ่่�งทำำ�ให้้องค์์กรสามารถปฏิิบััติงิ านได้้เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่ว� างไว้้
สามารถเผยแพร่่และสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย พร้้อมกัันนี้้�การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ที่่�ยึึดหลัักความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Social Responsibility) ให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณธรรมและจริิยธรรมในการดำำ�เนิินกิิจการ ยัังส่่งผลให้้บริิษััทฯ
สามารถสร้้างคุุณค่่าและภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี จนเป็็นที่่�ประจัักษ์์แก่่สายตาของสัังคม ตลอดระยะเวลาที่่�ดำำ�เนิินกิิจการมาตลอด 33 ปีี
การดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษััทฯ สามารถแบ่่งออกเป็็น 3 ด้้านตามหลัักการ Triple Bottom Line ได้้แก่่
ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยรายละเอีียดการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563
(Sustainability Report 2020) ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ สร้้ า งความสมดุุลระหว่่ า งผลกำำ� ไรทางธุุ ร กิิ จ  และการตอบแทนสู่่�สัั งคม
โดยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่�บริิษััทฯ มีีการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม มีีดัังต่่อไปนี้้�

1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม

คณะกรรมการบริิ ษััทฯ ได้้ ต ระหนัักถึึ ง คุุณค่่ า ในการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่�ดีี  โดยให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัับกระบวนการ
ดำำ�เนิินกิิจการในทุุกขั้้น� ตอน ยึึดหลัักบริิหารงานภายใต้้ความโปร่่งใส เพื่่อ� เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน และเพิ่่�มความเชื่่อ� มั่่น�
ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย  โดยได้้ยึึดแนวปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามแนวทางที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยกำำ�หนด
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2. การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน

บริิษััทมีีนโยบายในการดำำ�เนิินการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน โดยได้้จััดทำ�ำ แนวทางการปฏิิบััติเิ ป็็นลายลัักษณ์์อัักษรไว้้ในคู่่�มืือ
จรรยาบรรณของกรรมการ และจรรยาบรรณของผู้้�บริิหาร ซึ่่�งได้้ผ่่านการอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 7/2560
เมื่่อ� วัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2560 จนถึึงปััจจุุบััน โดยได้้สื่อ�่ สารไปยัังพนัักงานทุุกคน โดยมีีการกำำ�หนดให้้มีีการอบรมเกี่่ย� วกัับนโยบาย 
และแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน แก่่พนัักงานทุุกคนในการปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ และติิดประกาศผ่่านบอร์์ด
ภายในบริิษััทฯ อีีกทั้้ง� บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ เพื่่อ� เผยแพร่่แก่่บุุคคลทั่ว�่ ไปที่่ส� นใจ และเพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจ
ที่่ถู� กู ต้้องและเพีียงพอที่่จ� ะนำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบััติงิ านอย่่างเหมาะสม
และในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้ผ่่านการรัับรองการเป็็น “สมาชิิกของแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย”
โดยการรัับรองดัังกล่่าวจะมีีอายุุ  3  ปี นัั
ี บจากวัันที่่มีีมติ
� ใิ ห้้การรัับรอง วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 จากโครงการการสร้้างแนวร่่วมปฏิิบััติขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC)

3. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

บริิษััทฯ ยึึดหลัักในการเคารพสิิทธิมนุุษยช
ิ
น ผู้บ้� ริิหารและพนัักงานทุุกคนต้้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนีียม ประเพณีี 
วััฒนธรรมที่่แ� ตกต่่างกัันในแต่่ละพื้้�นที่่� และเคารพหลัักสิิทธิมนุุษยช
ิ
นสากลอย่่างเคร่่งครััด ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานในการพััฒนาทรััพยากร
บุุคคล และเพื่่อ� ความมั่่น� ใจ บริิษััทฯ มีีความมุ่่ง� มั่่น� ในการป้้องกัันการละเมิิดสิทธิ
ิ มนุุษยช
ิ
นโดยมีีนโยบายที่่ชััด
� เจน และแนวระเบีียบ
ปฏิิบััติิที่�เ่ ป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ซึ่่�งเป็็นธรรมกัับบุุคลากรทุุกคน ในการดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสม เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชนในทุุกกิิจกรรมทางธุรุ กิิจของบริิษััท ซึ่่�งมีีการดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของมาตรฐานสากล ผ่่านกลไกการบริิหาร
งานของฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล  บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำ� 
ำ นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน (Human Right Policy) โดยบริิษััทฯ และ
กลุ่่�ม  บริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ รวมทั้้�งกลุ่่�มคู่�ค้่ ้าและพัันธมิิตรธุุรกิิจ  เพื่่�อจะสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  และส่่งเสริิม
ให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องในห่่วงโซ่่อุุปทาน เคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน มีีการดำำ�เนิินติิดตาม ตรวจสอบ ประเมิินความเสี่่�ยงและผลกระทบด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชน อย่่างสม่ำำ�� เสมอ พร้้อมกำำ�หนดแนวทางหรืือมาตรการในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสม ด้้วยการให้้
ทุุกหน่่วยงานมีีหน้้าที่่�กำ�กัั
ำ บดููแลและบริิหารความเสี่่�ยงที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของตน โดยบริิษััทพััฒนาช่่องทางการสื่่�อสาร
แบบสองทาง (Two way communication) เพื่่อ� ที่่จ� ะส่่งเสริิมความรู้้� ความเข้้าใจ และการปฏิิบััติติ นต่่อการเคารพสิิทธิมนุุษยช
ิ
น
รวมทั้้�งการเปิิดโอกาสให้้พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียสามารถแสดงความคิิดเห็็น สะท้้อน ปััญหา แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
ในกรณีีมีีเหตุุการณ์์หรืือการกระทำำ�ที่่อ� าจเข้้าข่่ายละเมิิดสิทธิ
ิ มนุุษยช
ิ
น

4. การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม

บริิษััทฯ ให้้ความคุ้้�มครอง ดููแล และจััดสรรสวััสดิิการอย่่างเหมาะสมให้้กัับบุุคลากรทุุกคน รวมทั้้�งการคุ้้�มครองสถานภาพ
การทำำ�งานของบุุคลากรทุุกส่่วนงาน รวมทั้้�งให้้ความเสมอภาคทางโอกาสในการเข้้าทำำ�งานอย่่างไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ เพราะ
บริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าพนัักงานเป็็นปััจจััยแห่่งความก้้าวหน้้า จึึงได้้สนัับสนุุนการพััฒนาบุุคลากรให้้ความรู้้�ความสามารถสููง
โดยมีีแผนการพััฒนารายบุุคคลประจำำ�ปีี นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีการดููแลพนัักงานด้้วยการให้้ผลตอบแทนที่่เ� หมาะสมเป็็นธรรมและ
สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว มีีการทบทวนอััตราผลตอบแทนให้้อยู่่ใ� นระดัับที่่เ� หมาะสม
และแข่่งขัันได้้กัับตลาดและอุุตสาหกรรมเดีียวกัันได้้ รวมถึึงมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งพนัักงานทุุกคนทุุกระดัับจะมีี
ตััวชี้้�วััด  (KPI) และรวมทั้้�งมีีการทบทวนสวััสดิิการในระดัับที่่�สููงกว่่ากฎหมายกำำ�หนดไว้้ เช่่น กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ สวััสดิิการ
ค่่ารัักษาพยาบาลด้้านสุุขภาพ ค่่ารัักษาพยาบาลด้้านอุุบััติิเหตุุ โครงการสะสมหุ้้�น (E-JIB) และสหกรณ์์อินิ เตอร์์ลิ้้ง� ค์์ให้้ใจ เป็็นต้้น

5. ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค

บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความพึึงพอใจและความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�บริิโภค เพื่่�อให้้ได้้รัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ดีี
มีีคุุณภาพ ตามมาตรฐานคุุณภาพ ISO 9001: 2015 ในระดัับราคาที่่เ� หมาะสม ให้้ข้อ้ มููลโดยไม่่บิดิ เบืือนข้้อเท็็จจริงิ และไม่่เปิิดเผย
ข้้อมููลลููกค้้าหรืือผู้้�บริิโภคโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต อีีกทั้้�งยัังมีีการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อส่่งมอบสิินค้้าและบริิการที่่�
ตอบสนองตามความต้้ อ งการที่่�แ ท้้ จริิง ของผู้้�บ ริิ โ ภคทั้้� ง ด้้ า นคุุณภาพและราคาที่่�เ ป็็ น ธรรม ซึ่่� ง สิิ น ค้้ า และบริิ ก ารจะต้้ อ งมีี
ความปลอดภััยในระดัับมาตรฐานสากล เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และเสริิมสร้า้ งการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยการนำำ�กลยุุทธ์์ความเป็็นเลิิศ
มาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจ และได้้รัับความพึึงพอใจสููงสุุด พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีส่่วนงานที่่�รัับผิิดชอบการบริิหาร

บริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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ลููกค้้าสััมพัันธ์์ โดยจะได้้นำ�ข้
ำ ้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับสิินค้้า และบริิการ รวมถึึงการให้้คำ�ปรึ
ำ ึกษาเกี่่�ยวกัับสิินค้้า และบริิการ รวมถึึง
การให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษาเกี่่ย� วกัับการใช้้งานการแก้้ไขปััญหา รวมทั้้�งมีีการบริิการหลัังการขาย รวมทั้้�งรัับข้้อร้้องเรีียน เพื่่อ� นำำ�ข้อ้ เสนอแนะ
ไปจััดทำำ�แผนงาน สำำ�หรัับปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพการดำำ�เนิินงานให้้ดีีขึ้้น�

6. การดููแลความปลอดภััยในชีีวิิต สุุขอนามััยในสถานที่่�ทำำ�งาน และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทฯ มุ่่ง� มั่่น� พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ด้ว้ ยความใส่่ใจต่่อผลกระทบที่่มีีต่
� อ่ สิ่่ง� แวดล้้อม ด้้วยความใส่่ใจตั้้�งแต่่ต้น้ น้ำำ�� ไปสู่่�ปลายน้ำำ�� ของ
ผลิิตภััณฑ์์ ดัังนั้้น� ผลิิตภััณฑ์์ที่นำ�่ �ำ เข้้ามาจััดจำำ�หน่่ายจึึงอยู่่ภ� ายใต้้มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ซึ่่ง� เป็็น
ระเบีียบของสหภาพยุุโรป (Directive 2002 / 95 / EC) ที่่กำ� �ำ หนดไว้้เป็็นมาตรฐานทางด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม นอกจากนั้้น� ในการออกแบบศููนย์์
Data Center ยัังเน้้นให้้เกิิดการประหยััดพลัังงานสููงสุุด รวมทั้้�งการมีีระเบีียบปฏิิบััติใิ นการทำำ�งานอย่่างชััดเจน เพื่่อ� ลดผลกระทบต่่อ
สิ่่ง� แวดล้้อม
ส่่วนในด้้านความปลอดภััยในชีีวิิตและสุุขอนามััยของพนัักงานนั้้น� บริิษััทฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญเสมอมา ทำำ�ให้้มีีการ
ดำำ�เนิินการในเรื่อ�่ งดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่อ� ง มีีการกำำ�หนดนโยบายอาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน เพื่่อ�
ให้้ทุุกหน่่วยงานมีีระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยที่่�ดีี  โดยที่่�มุ่�ง่ หวัังที่่�จะให้้สร้้างเป็็นวััฒนธรรมความปลอดภััย
ภายในองค์์กร พนัักงานจะต้้องปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด อีีกทั้้�งยัังมีีการฝึึกอบรมเพื่่�อสร้้างการตระหนัักถึึงความปลอดภััยในที่่�
ทำำ�งาน เรีียนรู้้�ถึงึ หลัักการประเมิินความเสี่่ย� ง การป้้องกััน การป้้องกััน การควบคุุม และการปฏิิบััติอิ ย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยมีีการส่่งเสริิม
ให้้พนัักงานฉีีดวััคซีนี ป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ และในช่่วงปีี 2563 ที่่มีี� แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (โควิิด-19) ทางบริิษััทฯ
มีีมาตรการที่่�เข้้มงวด  เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงนี้้� ด้้วยมาตรการการตรวจวััดอุุณหภููมิิก่่อนเข้้าสำำ�นัักงาน แจกหน้้ากากผ้้า และ
เจลแอลกอฮอล์์ เพื่่อ� ฆ่่าเชื้้อ� โรคให้้กัับพนัักงานทุุกคน รวมไปถึึงก่่อนเข้้าอาคารสำำ�นัักงาน ผู้บ้� ริิหาร พนัักงาน หรืือบุุคคลภายนอก
ต้้องสวมหน้้ากากอนามััยหรืือหน้้ากากผ้้าทุุกครั้้�ง เพื่่อ� ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (โควิิด-19) เป็็นต้้น

7. การร่่วมพััฒนาชุุมชนหรืือสัังคม

บริิษััทฯ ตอบแทนชุุมชนผ่่านโครงการและกิิจกรรมต่่างๆ โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่อ� พััฒนาสัังคมให้้เติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน รวมทั้้�ง
ดำำ�เนิินกิิจการโดยคำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบต่่อชุุมชนรอบข้้าง รัับฟัังข้้อเสนอแนะเพื่่อ� นำำ�มาปรัับปรุุงให้้เกิิดคุุณค่่าร่่วมกัันแก่่ทุุกฝ่่าย โดย
จััดกิิจกรรมการบริิจาคเลืือดขึ้้�น และประชาสััมพัันธ์์ให้้ประชาชนบริิเวณข้้างเคีียงสามารถร่่วมกิิจกรรมกัับบริิษััทฯ ได้้ เพื่่�อเป็็น
การสร้้างมีีส่่วนร่่วมระหว่่างองค์์กรและชุุมชนใกล้้ ได้้สร้า้ งสรรค์์ทำ�สิ่่
ำ ง� ดีีๆ ร่่วมกัันเพื่่อ� สัังคม

8. การมีีนวััตกรรมหรืือเผยแพร่่นวััตกรรม

บริิษััทฯ ได้้ประกอบกิิจการอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ด้้วยการปฏิิบััติแิ ละตััดสิินใจอย่่างเป็็นระบบ (System) เริ่่มตั้้
� ง� แต่่
การป้้องกััน (Prevent) รัักษา (Maintain) ปรัับปรุุง (Improve) และพััฒนา (Development) เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดนวััตกรรมใหม่่
(Innovation) อยู่่�เสมอ โดยจััดให้้มีีการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ  เพื่่�อการวััดระดัับความคาดหวััง
ความพึึงพอใจของลููกค้้า และนำำ�เอาความต้้องการของลููกค้้า และนำำ�เอาเอาความต้้องการของลููกค้้ามาพััฒนาต่่อยอดเป็็น
นวััตกรรมใหม่่ๆ โดยนำำ�โปรแกรมติิดตามการส่่งสิินค้้ามาใช้้เพื่่�อย่่นระยะเวลาในการจััดส่่งและติิดตามสิินค้้า พััฒนา Interlink
Application ส่่วนการประชาสััมพัันธ์์ มีีการใช้้ Social network เข้้ามามีีบทบาทมากขึ้้น� อาทิิ YouTube และการ Live สด เมื่่อ� มีี 
New Product

9. นโยบายการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์�

บริิษััท มีีนโยบายการใช้้งานระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศในองค์์กร โดยได้้จััดทำ�ำ แนวทางการปฏิิบััติเิ ป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
ตามเอกสารเลขที่่� IT.005 / 14 / BS ซึ่่ง� มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้ง� แต่่วัันที่่� 6 มกราคม 2557 ในการปฏิิบััติเิ กี่่ย� วกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปััญญา
หรืือลิิขสิิทธิ์์� โดยบริิษััทมีีแนวทางในการดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับเรื่อ�่ งราวต่่างๆ อาทิิ พนัักงานทุุกคนต้้องลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงการไม่่
กระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์และการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา บริิษััทมีีการกำำ�หนดนโยบายการใช้้งานระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศของกลุ่่�มบริิษััทและได้้มีีการตรวจสอบการใช้้ระบบโปรแกรมซอฟต์์แวร์์การทำำ�งานของพนัักงานเพื่่อ� ป้้องกััน
การใช้้ซอฟต์์แวร์์การทำำ�งานของพนัักงาน เพื่่อ� ที่่จ� ะป้้องกัันการใช้้ซอฟต์์แวร์์ที่ล�่ ะเมิิดลิขิ สิิทธิ์์ห� รืือไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับการทำำ�งาน โดยถืือ
เป็็นหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบโดยตรงของผู้้�บริิหาร พนัักงานทุุกคน บริิษััทในเครืือ ตลอดจนผู้้�รัับเหมาที่่�ทำำ�งานในนามของบริิษััทฯ
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3. ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมภายในองค์์กร

บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน มีีการตระหนัักว่่าพนัักงานเป็็นปััจจััยแห่่งความก้้าวหน้้า บริิษััทฯ
จึึงได้้สนัับสนุุนการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ความสามารถ มุ่่�งสร้้างทััศนคติิที่่�ดีีให้้เกิิดแก่่บุุคลากร ซึ่่�งถืือเป็็นขั้้�นแรกในการ
จุุดประกายความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจในการสร้้างความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมให้้แก่่บุุคลากรภายในองค์์กรตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�บริิหาร หััวหน้้า
งานและพนัักงานในส่่วนต่่างๆ พร้้อมทั้้�งมีีการดููแลให้้ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสมเป็็นธรรมและสอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทฯ ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว มุ่่�งลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ด้้วยการปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึก
ความตระหนัักรู้้�ให้้กัับพนัักงานทุุกระดัับ รวมทั้้�งการพััฒนากระบวนการดำำ�เนิินงานทุุกขั้้�นตอน อีีกทั้้�งยัังมุ่่�งดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อ
สร้้างเครืือข่่ายให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน พร้้อมทั้้�งนำำ�ไปปฏิิบััติิให้้เกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม ตามแนวกิิจกรรมและรููปแบบ
ของโครงการต่่างๆ ที่่�จััดขึ้้�น โดยแบ่่งเป็็น 2 ด้้าน ดัังนี้้�

(1) ด้้านบุุคลากร
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•
•

•
•

•

•

•

สััมมนาประจำำ�ปีี: ถืือเป็็นกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้พนัักงานและผู้้�บริิหารได้้เรีียนรู้้�และความเข้้าใจในการปฏิิบััติิ
งานของแต่่ ล ะส่่ ว นงาน ส่่ ง ผลให้้ บุุคล ากรที่่� ป ฏิิ บััติิ ง านสามารถดึึ ง ศัักยภาพการทำำ� งานออกมาได้้ อ ย่่ า งเต็็ ม ที่่�
มีีประสิิทธิภิ าพในการปฏิิบััติงิ านอย่่างสููงสุุด ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่ทำ� ำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ตามนโยบายและ
เป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
ตรวจสุุขภาพประจำำ�ปี:ี ส่่งเสริิมการตรวจสุุขภาพและสุุขอนามััยที่่เ� หมาะสมของพนัักงาน สร้้างเสริิมศัักยภาพที่่ดีี� ของ
ร่่างกายให้้พร้้อมที่่�จะปฏิิบััติิงานอยู่่�เสมอ โดยจะตรวจสุุขภาพให้้แก่่พนัักงานทุุกๆ ต้้นปีี
ท่่ อ งเที่่� ย วประจำำ�ปีี :  ถืือเป็็ น กิิ จ กรรมที่่� จััดขึ้้� น ทุุกปีี เพื่่� อ ให้้ บุุคล ากรในองค์์ ก รได้้ ผ่่ อ นคลายความเครีียดจาก
การปฏิิบััติิงานเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างพนัักงานและผู้้�บริิหาร และพนัักงานกัับพนัักงานเองผ่่านกิิจกรรม
สัันทนาการต่่างๆ เช่่น กีีฬาสีี กิิจกรรมแรลลี่่� เป็็นต้้น แต่่เนื่่�องด้้วย ในปีี 2563 เกิิดการสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึึงทำำ�ให้้การท่่องเที่่ย� วประจำำ�ปีี 2563 ถููกเลื่่อ� นออกไป แต่่เมื่่อ� สถานการณ์์
ดัังกล่่าวดีีขึ้้�น ทางบริิษััทฯ ยัังคงกลัับมาจััดกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวประจำำ�ปีี เพื่่�อบุุคลากรภายในองค์์กรอย่่างแน่่นอน
สหกรณ์์ อิิ น เตอร์์ ลิ้้� ง ค์์ ใ ห้้ ใ จ: ก่่ อ ตั้้� ง และดำำ� เนิิ น งานโดยมีีวััตถุุประสงค์์ สำำ�คัั ญเพื่่� อ ปลููกฝัั ง ให้้ บุุคล ากรรู้้�จััก
ประหยััด อดออม และช่่วยเหลืือบุุคลากรที่่�มีีปััญหาทางการเงิิน เพื่่�อส่่งเสริิมให้้บุุคลากรมีีวิินััยทางการเงิินที่่�ดีี
กิิจกรรม Walk For Health For Hope ระดม 5 ล้้านก้้าว เปลี่่ย� นพลัังก้้าวเป็็นพลัังใจ ปีี 2: ส่่งเสริิมให้้พนัักงานสุุขภาพที่่ดีี�
โดยเป็็นกิิจกรรมที่่ส่� ง่ เสริิมให้้พนัักงานเดิินขึ้้น� -ลง ภายในอาคารสำำ�นัักงาน ซึ่่�งจำำ�นวนก้้าวที่่เ� กิิดขึ้้น� จะถููกแปรเป็็นมููลค่่า
ทางการเงิินโดยทุุก 1 ก้้าว บริิษััทฯ บริิจาค 0.04 สตางค์์ เพื่่�อสมทบทุุนการดำำ�เนิินกิิจกรรมโครงการต้้นกล้้าความดีีของ
สัังคม ปีี 2 ของมููลนิิธิิอิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ให้้ใจ
กิิจกรรมบริิจาคเลืือด Give Blood Together Season 2 “หนึ่่ง� คนให้้หลายคนรัับ”: ส่่งเสริิมให้้ผู้บ้� ริิหารและพนัักงานได้้
มีีโอกาสเข้้าร่่วมบริิจาคโลหิิตให้้กัับสภากาชาดไทย เพราะการบริิจาคโลหิิตถืือเป็็นการเสีียสละที่่�ยิ่่�งใหญ่่ เป็็นการต่่อ
ชีีวิิตให้้กัับผู้้�อื่น่� โดยการบริิจาคเลืือด 1 ครั้้�ง สามารถช่่วยต่่อชีีวิิตให้้กัับผู้้�ป่่วยได้้ถึงึ 3 คน และเพื่่อ� ให้้ทางสภากาชาดไทย 
มีีเลืือดเพีียงพอในการรัักษาชีีวิิตของผู้้�ป่่วยตลอดไป
โครงการรณรงค์์สร้้างวิินัยั ทางการเงิิน: จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่อ� รณรงค์์ให้้พนัักงานตระหนััก มีีจิิตสำำ�นึกึ พร้้อมทั้้�งปลููกฝัังนิิสััยใน
การอดออม มีีวิินััยในการใช้้จ่า่ ย รู้้�จัักการเก็็บและการใช้้เงิินอย่่างถูกู วิิธีี ปลอดหนี้้� ที่่สำ� ำ�คััญที่่สุุด 
� พนัักงานต้้องรู้้�จัักวิิธีีการ
วางแผนการใช้้เงิิน อีีกทั้้�งยัังสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจในการที่่�จะนำำ�เงิินออมที่่�มีีไปขยายต่่อดอกผล และสามารถนำำ�
ความรู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บไปใช้้ หรืือแนะนำำ�ค นในครอบครััว คนรอบข้้ า ง ให้้ มีีวิิ ธีี ในการวางแผนเรื่่� อ งการใช้้ เ งิิ น จนถึึ ง
ยามเกษีียณอายุุ Happy Money ถืือได้้ว่่าเป็็นหััวข้้อหนึ่่�งใน “ความสุุข 8 ประการ” เป็็นการเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
ของพนัักงาน
Interlink Training Course: บริิษััทฯ มีีนโยบายในการพััฒนาบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อส่่งเสริิมให้้บุุคลากรมีีความรู้้�
และความสามารถในการทำำ�งานให้้เกิิดประสิิทธิิผลอย่่างสููงสุุด จึึงได้้จััดให้้มีีการอบรมให้้ความรู้้�บุุคลากรภายใน
บริิษััทฯ อยู่่�เสมอ ซึ่่�งเป็็นการส่่งเสริิม  แนะนำำ�ข้้อมููลการทำำ�งานและวิิธีีใช้้งานที่่�เหมาะสมของผลิิตภััณฑ์์ทุุกประเภท 
ทำำ�ให้้บุุคลากรทุุกคนมีีความรู้้�และความเข้้าใจพื้้�นฐานในสิินค้้าและบริิการของบริิษััทฯ

บริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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โครงการ Morning Talk: บริิษััทฯ ได้้มีีการพััฒนานวััตกรรมทางด้้านคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์และบริิการอยู่่เ� สมอ เพื่่อ� เป็็น
การตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค ซึ่่�งนอกจากงบประมาณในการวิิจััยและพััฒนาที่่มีี� อย่่างต่่อเนื่่อ� งแล้้ว ยัังได้้มีี
การพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อให้้มีีศัักยภาพที่่�จะสามารถสนองตอบความต้้องการของลููกค้้าได้้แบบ One stop service
โครงการนี้้�ถืือกำำ�เนิิดมาเพื่่�อเป็็นกิิจกรรมที่่�ช่่วยในการสานสััมพัันธ์์ วิิเคราะห์์การทำำ�งานของพนัักงานในแต่่ละสััปดาห์์
ที่่ผ่� า่ นมา โดยมีีการเสนอแนะ แนวแก้้ไขปััญหาที่่เ� กิิดขึ้้น� ในการปฏิิบััติงิ าน และทำำ�ความเข้้าใจกัับผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ เพื่่อ� ให้้
เกิิดความเข้้าใจตรงกััน อัันจะส่่งผลให้้สามารถให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ผู้้�บริิโภคได้้อย่่างถููกต้้อง
อบรมการใช้้คอมพิิวเตอร์์เบื้้�องต้้น: อบรมให้้ความรู้้�บุุคลากรภายในเกี่่�ยวกัับความรู้้�เบื้้�องต้้นในการใช้้คอมพิิวเตอร์์
ในการปฏิิบััติิงาน เช่่น การบำำ�รุุงรัักษา การแก้้ไขปััญหาเบื้้�องต้้น การใช้้โปรแกรม Navision ฯลฯ
โครงการ 5ส.: มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานของบุุคลากรให้้มีีประสิิทธิิภาพ ส่่งเสริิมการมีี
ส่่วนร่่วมในการพััฒนาคุุณภาพในการทำำ�งานให้้แก่่บุุคลากรทุุกระดัับ ทั้้�งยัังเป็็นการปลููกฝัังการสร้้างวิินััยและ
คุุณลัักษณะนิิสััยที่่�ดีีในการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งการนำำ�กิิจกรรม 5ส. มาใช้้เป็็นพื้้�นฐานในการดำำ�เนิินงานนั้้�นยัังก่่อให้้เกิิด
ความสามััคคีีในหมู่่�คณะอีีกด้้วย
อบรมการดัั บ เพลิิ ง ขั้้� น ต้้ น : เป็็ น การอบรมเพื่่� อ ให้้ ค วามรู้้�วิิ ธีี การดัับเพลิิ ง ขั้้� น ต้้ น และนำำ� ไปปฏิิ บััติิ ไ ด้้ จริิ ง
เมื่่�อเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินเช่่น ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการเกิิดอััคคีีภััย การใช้้อุุปกรณ์์ดัับเพลิิง การปฐมพยาบาล ฯลฯ
การฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟ: มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อวางแผนและซ้้อมอพยพเมื่่�อเกิิดอััคคีีภััย โดยให้้บุุคลากรเข้้าไปอยู่่�ใน
สถานการณ์์จำำ�ลองเพื่่�อที่่�จะสามารถเตรีียมพร้้อม ไม่่ตื่่�นตระหนก และไม่่ประมาทเมื่่�อเกิิดสถานการณ์์จริิง
โครงการฝึึกอาชีีพ: เป็็นกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อเป็็นการสอนการปรุุงอาหาร ที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการและมีีประโยชน์์
ต่่อสุุขภาพร่่างกาย และสามารถต่่อยอดให้้เป็็นอาชีีพเสริิมรายได้้ของพนัักงาน ซึ่่�งถืือเป็็นการเพิ่่�มรายได้้อีีกทางหนึ่่�ง

(2) ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
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•

•
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โครงการอนุุรัักษ์์พลัังงาน: กิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้ทุุกหน่่วยงาน ได้้มีีส่่วนร่่วมในการรณรงค์์ ใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์
ในการคิิดค้้นวิิธีีการอนุุรัักษ์์พลัังงาน ลดปััญหาโลกร้้อน ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกในการหวงแหน ป้้องกััน และแก้้ไขปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งในปีี 2558 จนถึึงปััจจุุบััน ได้้จััดกิิจกรรมขึ้้�นในหััวข้้อ “รู้้�แล้้วรัักษ์์เลย” และ “ใครใส่่ใจมากกว่่ากััน”
โดยการร่่วมกัันคิิดวิิธีีการที่่�จะประหยััดพลัังงานและอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินงานจากการจััดโครงการฯ
ก่่ อ ให้้ เ กิิ ดผลดีีทั้้� ง ตััวบุุคลากรและต่่ อ องค์์ ก ร เป็็ น การกระตุ้้�นให้้ เ กิิ ดค วามตื่่� น ตััวในการให้้ ค วามสำำ�คัั ญ
กัับการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างรู้้�คุุณค่่า ทั้้�งยัังเป็็นแรงผลัักดัันสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความเป็็น องค์์กรสีีเขีียว
(Green Organization) ที่่�มีีการรู้้�จัักใช้้รัักษาทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างรู้้�คุุณค่่ามากที่่�สุุด
โครงการอนุุรัักษ์์พลัังงานหาร 2: เป็็นโครงการที่่�ต่่อยอดมาจากโครงการอนุุรัักษ์์พลัังงาน ซึ่่�งให้้พนัักงานทำำ�กิิจกรรม
เพื่่�ออนุุรัักษ์์พลัังงาน และสิ่่�งแวดล้้อม  พร้้อมทั้้�งยัังเป็็นการปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้กัับพนัักงานได้้มองเห็็นถึึงความสำำ�คััญ
ของการอนุุรัักษ์์พลัังงาน โดยให้้พนัักงานแต่่ละชั้้�นจัับมืือปฏิิบััติิร่่วมกััน เช่่น ชั้้�น 2 และ ขั้้�น 4 ร่่วมกัันนำำ�ขวดน้ำำ�� และ
กระดาษลัังที่่�ไม่่ใช้้งานมาหย่่อนใส่่ภาชนะที่่�ทางโครงการได้้จััดเตรีียมไว้้ให้้ ส่่วนขวดน้ำำ��ที่่�ได้้จะถููกส่่งต่่อไปยััง
ตู้้�น้้องมอมแมม (พาน้้องกลัับบ้้าน) เปลี่่�ยนขวดพลาสติิกที่่�ใช้้แล้้วเป็็นขวดใหม่่ โดยการส่่งกลัับไปยัังต้้นกระบวนการ
กิิจกรรมดัังกล่่าวยัังเป็็นการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมระหว่่างองค์์กร และพนัักงานที่่�ร่่วมมืือกััน จนก่่อให้้เกิิดความเป็็น
องค์์กรสีีเขีียว (Green Organization)
โครงการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า: ตามหลััก 3Rs ซึ่่�งเป็็นหลัักมาตรฐานสากลที่่�เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ใช้้ในการกำำ�จััด
เศษซากของเสีีย บริิษััทฯ ได้้นำำ�มาเป็็นแนวทาง ใช้้เป็็นนโยบายในการดำำ�เนิินงาน เพื่่อ� ลดผลกระทบที่่มีีต่
� อ่ สิ่่�งแวดล้้อม
จากการปฏิิบััติงิ านในกระบวนการทำำ�งานต่่างๆ ถืือเป็็นกลไกในการพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืน ด้้วยการใช้้หลัักการจััดสรร
ทรััพยากรบุุคคลผ่่านการปลููกฝัังแนวความคิิดพื้้�นฐานทางด้้านการทำำ�งานอย่่างใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ตามหลััก 3Rs
ดัังนี้้�

Annual Report 2020

REDUCE 01

REUSE 02

RECYCLE 03

คือ การลดการใช้สิ่งของ
ฟุ่มเฟือย ประหยัด พอเพียง
และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ

คือ การนำ�สิ่งของที่ใช้งาน
แล้วกลับมาใช้งานอีก เพื่อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า

คือ การนำ�เศษขยะต่างๆ มา
ผ่านกรรมวิธีการผลิตเพื่อนำ�
กลับมาใช้ใหม่

อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ยัังคงสนัับสนุุนการนำำ�วััสดุุกลัับมาใช้้ใหม่่ เช่่น การใช้้กระดาษสองหน้้า การปิิดเครื่่�องปรัับอากาศ และปิิดไฟ
ในช่่วงเวลาพัักกลางวััน เพื่่�อลดการใช้้พลัังงาน การเดิินขึ้้�นลงบัันไดแทนการใช้้ลิิฟต์์ การใช้้รถร่่วมกัันในทางเดีียวกััน ในกรณีี
ปฏิิบััติงิ านนอกสถานที่่� การทำำ�โครงการดัังกล่่าวจะส่่งผล ในเชิิงตััวเลขค่่าพลัังงานหรืือตััวเลขค่่าใช้้จ่า่ ยที่่ลดล
� ง อีีกทั้้ง� ช่่วยในการปลููกฝััง
ให้้เป็็นนิิสััยส่่วนตััวและนำำ�กลัับไปใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันของครอบครััวเพื่่�อเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีของสัังคม และช่่วยอนุุรัักษ์์พลัังงาน และ
สิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้พนัักงานและองค์์กรอยู่่�ร่่วมกัับสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่างยั่่�งยืืน

4. ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมภายนอกองค์์กร

ปััจจุุบััน บริิษััทฯ มีีตััวแทนจำำ�หน่่าย (Dealer) มากถึึง 17,000 ราย ทั้้�งในเขตกรุุงเทพมหานคร ปริิมณฑล และต่่างจัังหวััด 
ดัังนั้้� น เพื่่� อ ช่่ ว ยให้้ บ ริิ ษััทฯ สามารถกระจายสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารได้้ อ ย่่ า งรวดเร็็ ว มากยิ่่� ง ขึ้้� น รวมทั้้� ง เพื่่� อ เป็็ น การสนัับสนุุน
การขยายตลอดในภููมิิภาค บริิษััทฯ จึึงได้้ทำำ�การเปิิดสาขาตามจุุดต่่างๆ ทั่่�วภููมิิภาคของประเทศไทย เพื่่�อให้้ตััวแทนจำำ�หน่่าย
ได้้ในราคาเดีียวกัับราคาในกรุุงเทพฯ อีีกทั้้�งได้้จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าไปยัังประเทศเพื่่�อนบ้้านผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่าย ทั้้�งประเทศลาว
ประเทศกััมพููชา ประเทศพม่่า รวมไปถึึงลููกค้้าในแทบเอเชีีย อาทิิ ประเทศมาเลเซีีย ประเทศเวีียดนาม และประเทศสิิงคโปร์์ ฯลฯ
พร้้ อ มทั้้� ง จััดให้้ มีี โครงการ “ส่่ ง ฟรีี ทั่่� ว ไทย” อีีกทั้้� ง บริิ ษััทมีีนโยบาย  “คุุณสั่่� ง เราส่่ ง ” ถืือเป็็ น นโยบายที่่� ส อดรัับกัับ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และถืือเป็็นมาตรการช่่วยลููกค้้าในสถานการณ์์
วิิกฤติิเช่่นนี้้� พร้้อมก้้าวผ่่านวิิกฤติิครั้้�งนี้้�ไปด้้วยกััน ด้้วยความตระหนัักในความสำำ�คััญของผู้้�บริิโภค บริิษััทฯ จึึงได้้ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการบริิการทุุกระดัับ โดยเน้้นมุ่่�งเน้้นและปลููกฝัังความมีี  Service Mind ให้้กัับพนัักงานทุุกคน เพื่่�อเป็็นการดููแล  และ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นแสดงให้้เห็็นถึึงความจริิงใจและใส่่ใจผลิิตภััณฑ์์และการบริิการ
ด้้วยความตระหนัักในสิิทธิิของผู้้�บริิโภค ส่่งผลให้้บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับลููกค้้า
ทั้้�งก่่อนและหลัังการขาย การให้้ข้อ้ มููลในเรื่่อ� งผลิิตภััณฑ์์และบริิการแก่่ลููกค้้าที่่ต� รงต่่อความเป็็นจริิงและเพีียงพอต่่อความต้้องการ
การมุ่่ง� มั่่น� พััฒนาเพื่่อ� สร้้างนวััตกรรมของผลิิตภััณฑ์์ และบริิการอย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมไปถึึงการให้้ความรู้้� เพื่่อ� ใช้้ประกอบการตััดสิินใจ
เลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์และการบริิการ โดยให้้ความสำำ�คััญกัับกระบวนการและกิิจกรรมที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดประโยชน์์แก่่สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม 
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืนและการเจริิญเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องทางด้้านเศรษฐกิิจ
ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการตอบสนองต่่อเจตนารมณ์์ที่่�มีีต่่อผู้้�บริิโภคและเพื่่�อเป็็นการคืืนคุุณค่่าสู่่�สัังคมอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทฯ จึึงได้้
จััดโครงการต่่าง ๆ ขึ้้�นมามากมาย ภายใต้้ความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจในการสรรค์์สร้้างคุุณประโยชน์์ให้้กัับลููกค้้าและผู้้�ที่่�สนใจ โดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่อ� เป็็นการให้้ความรู้้�ที่่ถู� กู ต้้อง ชััดเจน และเพีียงพอในการใช้้ผลิติ ภััณฑ์์และบริิการของบริิษััทฯ เพื่่อ� เป็็นการพััฒนา
ความรู้้� ทัักษะการใช้้งาน ให้้มีีความเข้้าใจที่่ถู� กู ต้้อง สามารถใช้้งานได้้อย่่างคุ้้�มค่่า ตรงตามความต้้องการ และเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับ
ความเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีที่่�ไม่่หยุุดนิ่่�ง โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
• Interlink Training Course: เพื่่�อตอกย้ำำ��ความเป็็น NO.1 ทั้้�งสิินค้้าและบริิการ ด้้วยหลัักสููตรการฝึึกอบรมฟรีี ปีี 2020
มีีการปรัับปรุุงหลัักสููตร โครงสร้้างเทคโนโลยีีสายสััญญาณ (Network Cabling) และเพิ่่�มคอร์์สใหม่่ๆ  อีีก 7 หลัักสููตร และ
แถมอีีก 1 หลัักสููตรสำำ�หรัับน้้องๆ นัักเรีียน นัักศึึกษา พร้้อมจััดอบรมทั้้�งในและนอกสถานที่่� เพิ่่�มเติิมด้ว้ ยระบบออนไลน์์
สำำ�หรัับผู้้�ที่ไ่� ม่่สะดวกมาด้้วยตััวเอง ยัังสามารถเรีียนได้้ หลัักสููตรทั้้�งหมดเริ่่มตั้้
� ง� แต่่ความรู้้�ความเข้้าใจในพื้้�นฐานเบื้้�องต้้น
จนถึึงสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ครอบคลุุมทุุกสายงานตั้้�งแต่่ บุุคคลทั่ว่� ไป ช่่างเทคนิิคและติิดตั้้ง� , ผู้้�ดููแล
ระบบสายสััญญาณ, เจ้้าหน้้าที่่� IT, วิิศวกรผู้้�ออกแบบ (Designer), วิิศวกรควบคุุมงาน (Consultants), IT Manager,
วิิศวกรระบบคอมพิิวเตอร์์
บริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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โดยทั้้�ง 7 หลัักสููตร มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หลัักสููตรที่่� 1

(LBC+)

หลัักสููตรที่่� 2

(LAC+)

หลัักสููตรที่่� 3

(LAF+)

หลัักสููตรที่่� 4

(LDAC)

หลัักสููตรที่่� 5

(LBS)

หลัักสููตรที่่� 6

(LAS)

หลัักสููตรที่่� 7

(LTNS)
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LINK Basic Cabling System Plus
เริ่่�มด้้วยคอร์์สเบื้้�องต้้น กัับหลัักสููตรที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรมมีีความรู้้� ความเข้้าใจพื้้�นฐาน ในการเลืือก
ใช้้สายสััญญาณในระบบ LAN, FIBER OPTIC, CCTV, SOLAR CABLE, SECURITY & CONTROL SYSTEM
และการเลืือกตู้้� 19” RACK สำำ�หรัับใส่่อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์และเน็็ตเวิิร์์ค

LINK Advanced Copper Cabling Plus
หลัักสููตรจััดขึ้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�อบรมมีีความรู้้� ความเข้้าใจระบบสายสััญญาณ มาตรฐานสากลที่่�ใช้้กัันทั่่�วโลก ได้้แก่่ ระบบ OPEN CABLING
และเจาะลึึกระบบสายสััญญาณทองแดงทุุกประเภท ทั้้�ง LAN, CCTV, TELEPHONE, SOLAR, FIRE ALARM, BAS CONCEPT โดย
เน้้นตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568.2-D รวมถึึงการเชื่่�อมต่่อสายสััญญาณกัับหััวต่่อ และสามารถใช้้เครื่่�องมืือได้้ถููกต้้องและเหมาะสม
เข้้าใจการทดสอบระบบสายสััญญาณถููกต้้องตามมาตรฐาน เน้้นการเจาะลึึกระบบสายสััญญาณที่่�ใช้้ทองแดงอย่่างแท้้จริิง

LINK Advanced Fiber Optic Cabling Plus
การฝึึกอบรมนี้้�เป็็นหลัักสููตรที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้เข้้ารัับการฝึึกอบรมมีีความรู้้� ความเข้้าใจในระบบสายสััญญาณ FIBER OPTIC,
FTTH, MPO การเชื่่�อมต่่อสายสััญญาณกัับหััวต่่อที่่�ถููกต้้อง และสามารถติิดตั้้�งระบบสายสััญญาณกัับอุุปกรณ์์พัักสาย
ได้้อย่่างถููกต้้องทั้้ง� สาย FIBER OPTIC, FDU, เครื่อ�่ งมืือ อื่่น� ๆ ซึ่่ง� เน้้นเจาะลึึกระบบสายสััญญาณ FIBER OPTIC อย่่างถ่่องแท้้

LINK Design & Apply Networks Cabling
เป็็นอีีกหนึ่่�งหลัักสููตรใหม่่ของ LINK ที่่�น่่าสนใจ โดยจััดขึ้้�นสำำ�หรัับวิิศวกรมืืออาชีีพ เพื่่�อให้้เข้้าใจมาตรฐานของระบบสาย
สััญญาณ โดยเฉพาะการออกแบบและวิิเคราะห์์ระบบสายสััญญาณ OPEN CABLING สำำ�หรัับทุุกสภาพการใช้้งาน รวมทั้้�ง
เข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ ในโครงสร้้างของระบบสายสััญญาณในอาคารสำำ�นัักงาน การวิิเคราะห์์ คุุณสมบััติิต่่างๆ เทคโนโลยีี
การออกแบบสายสััญญาณแบบ OPEN CABLING เพื่่�อให้้เป็็นไปอย่่างถููกต้้องและมาตรฐานสากล

LINK Basic Network Switch
หลัักสููตรใหม่่ที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรมมีีความรู้้� ความเข้้าใจพื้้�นฐานเบื้้�องต้้นของระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
องค์์ประกอบการสื่่�อสารข้้อมููล ลัักษณะการเชื่่�อมต่่อและประเภทของเครืือข่่ายเบื้้�องต้้น อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ ในระบบเครืือข่่าย
คอมพิิวเตอร์์เทคโนโลยีีเครืือข่่ายไร้้สาย อุุปกรณ์์แปลงสััญญาณในระบบเครืือข่่าย และการเลืือกใช้้อุุปกรณ์์เครืือข่่ายเพื่่�อ
นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์สููงสุุด

LINK Advanced Network Switch
ต่่อเนื่่�องกัับเรื่่�อง NETWORK SWITCH สำำ�หรัับคอร์์สนี้้�เป็็นหลัักสููตรที่่�จััดขึ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรมมีีความรู้้�
ความเข้้าใจเทคโนโลยีีแบบเจาะลึึกอุุปกรณ์์ระบบเครืือข่่าย ไม่่ว่่าจะเป็็น NETWORK SWITCH, POE SWITCH,
MINI GBIC, MEDIA CON-VERTER รวมถึึงอุุปกรณ์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

LINK Total Network Cabling Solution
หลัักสููตรสุุดท้้าย เป็็นหลัักสููตรที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรมมีีความรู้้� ความเข้้าใจ สามารถนำำ�สายสััญญาณ
และอุุปกรณ์์เครืือข่่ายของ LINK ไปติิดตั้้�งใช้้งานได้้อย่่างถููกต้้อง อีีกทั้้�งยัังสามารถเอาไปประยุุกต์์ ในงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หรืืองานใหม่่ๆ ได้้นำำ�เอาความรู้้�ไปออกแบบเสนอโซลููชั่่�นต่่างๆ ให้้ลููกค้้าหรืือองค์์กรได้้อย่่างถููกต้้อง
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และอีีก 1 หลัักสููตรสำำ�หรัับน้้องๆ นัักเรีียน นัักศึึกษา นั่่น� คืือ การฝึึกอบรม LINK Campus Cabling (LCC) เป็็นหลัักสููตรที่่จััดขึ้้
� น�
เพื่่�อให้้นัักเรีียน นัักศึึกษามีีความรู้้� ความเข้้าใจพื้้�นฐานเบื้้�องต้้นในการเลืือกใช้้สายสััญญาณในระบบ LAN, ระบบ Fiber Optic
อุุปกรณ์์เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ Switch, Poe Switch, อุุปกรณ์์แปลงสััญญาณ, Access point อีีกทั้้�งยัังเป็็นกิิจกรรม
ที่่�ให้้ความรู้้�ด้้านระบบสััญญาณคอมพิิวเตอร์์ และระบบโทรคมนาคม พร้้อมทั้้�งจััดกิิจกรรม Work Shop เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
สามารถนำำ�ความรู้้�ไปประกอบวิิชาชีีพต่่อไปได้้ในอนาคต
•
•
•
•

•

Road Show ทั้้�งในและต่่างประเทศ: กิิจกรรมการเดิินสายอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ
ให้้ครอบคลุุมทั่่�วทุุกภููมิิภาคของประเทศไทยและต่่างประเทศ ซึ่่�งผู้้�เข้้าร่่วมโครงการไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายใดๆ ทั้้�งสิ้้�น
Special Group Seminar: เป็็นงานสััมมนาของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย 5 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่ กลุ่่�มข้้าราชการ กลุ่่�มรััฐวิิสาหกิิจ 
กลุ่่�มมหาวิิทยาลััย  กลุ่่�มผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาและออกแบบระบบสื่่�อสาร และกลุ่่�มสื่่�อสารโทรคมนาคม  เพื่่�อแนะนำำ�และ
ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งหมดของบริิษััทฯ
Product Seminar: งานสััมมนาและการจััดแสดงสิิ น ค้้ า เพื่่� อ เป็็ น การนำำ� เสนอข้้ อ มููลผลิิ ต ภััณฑ์์ ข องบริิ ษััทฯ
รวมทั้้�งมีีการให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สุุดยอดฝีีมืือสายสััญญาณ (Cabling Contest): อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ฯ เป็็นผู้้�นำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่ายสายสััญญาณที่่�ใหญ่่
ที่่�สุุดในประเทศไทย โดยเป็็นบริิษััทแรกที่่�นำำ�เทคโนโลยีี LAN หรืือสาย UTP (Unshielded Twisted Pair) มาเผยแพร่่
ในประเทศไทย  และเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มการผลิิตตู้้�  RACK ใส่่อุุปกรณ์์เครืือข่่าย อีีกทั้้�งยัังได้้นำำ�เทคโนโลยีีของ MEDIA
CONVERTER มาเผยแพร่่เพื่่�อเชื่่�อมโยงระบบคอมพิิวเตอร์์และระบบสื่่�อสารด้้วยสายไฟเบอร์์ออฟติิกให้้ไกลและ
เร็็วยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อพัันธกิิจหลัักที่่�จะนำำ�เทคโนโลยีีมาพััฒนาประเทศไทย จากความสำำ�เร็็จดัังกล่่าวทำำ�ให้้อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ฯ
ต้้องการแบ่่งปัันและถ่่ายทอดความรู้้�เพื่่�อคืืนสู่่�สัังคม จึึงเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการพััฒนาศัักยภาพ สำำ�หรัับนัักเรีียน
นัักศึึกษาเพื่่�อการส่่งเสริิม พััฒนาเยาวชนที่่�มีีความสามารถทางด้้านเทคโนโลยีี อีีกทั้้�งมีีการต่่อยอดทัักษะและความรู้้�
โดยให้้เยาวชนกลุ่่�มนี้้�เป็็นตััวแทนในการแข่่งขัันระดัับเวทีีโลก พร้้อมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียน นัักศึึกษาได้้แสดง
ศัักยภาพ แสดงความสามารถ อีีกทั้้�งเป็็นการยกระดัับคุุณภาพสถานศึึกษาที่่ทััด
� เทีียมระดัับนานาชาติิ สู่่�มาตรฐานสากล
การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษายุุคใหม่่ จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับทั้้�งกระบวนการเรีียนรู้้� พััฒนาทัักษะ การปรัับกระบวนทััศน์์
ควรเป็็ น ไปอย่่ า งมีีเป้้ า หมาย  อย่่ า งรู้้�เท่่ า ทัันสถานการณ์์ การสร้้ า งความสามารถในการทำำ� งานร่่ ว มกัับผู้้�อื่่� น
ที่่� ต่่ า งวััฒนธรรมได้้ โครงการแข่่ ง ขัันทัักษะฝีี มืื อทางด้้ า นสััญญาณจึึ ง จััดขึ้้� น  สำำ� หรัับนัักเรีียน นัักศึึ ก ษา
ทั้้�งในระดัับปริิญญาตรีีและระดัับอาชีีวะศึึกษาทั่่�วประเทศ
นอกจากบริิษััทฯ เป็็นผู้้�สนัับสนุุนด้้านการศึึกษาแล้้ว ยัังเป็็นผู้้�สนัับสนุุนหลัักในการแข่่งขัันทัักษะฝีีมืือแรงงาน
ระดัับอาเซีียน หรืือ World Skill Asian ซึ่่�งถููกจััดขึ้้�นโดยสำำ�นัักงานโครงการพััฒนาฝีีมืือแรงงานแห่่งภาคพื้้�นเอเชีีย
แปซิิฟิค 
ิ (ILO/APSDEP) ที่่มีี� การจััดประชุุมประเทศสมาชิิก ณ เมืืองชิิบะ ประเทศญี่่ปุ่� น่� และตกลงที่่จ� ะจััดให้้มีีการแข่่งขััน
ทัักษะฝีีมืือแรงงานอาเซีียนขึ้้น�  ซึ่่�งเป็็นอีีกกิิจกรรมหนึ่่�งของประเทศกลุ่่�มสมาชิิกอาเซีียน ดัังนั้้�น การแข่่งขัันดัังกล่่าวจึึงเป็็น
วาระแห่่งชาติิของทุุกประเทศอาเซีียน โดยจะจััดแข่่งขัันทุุกๆ 2 ปีี
Thank you Party: เป็็นกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�น เพื่่�อเป็็นการตอบแทนลููกค้้าที่่�ได้้ให้้ความไว้้วางใจในบริิษััทฯ เป็็นอย่่างดีี
มาโดยตลอด ซึ่่�งจััดเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

บริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยความตระหนัักและมีีความตั้้�งใจจริิงในการ
ดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เพื่่อ� สร้้างความยั่่ง� ยืืนตอบแทน
คืืนสู่่�สัังคมอย่่างแท้้จริงิ บริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้ง� ค์์ คอมมิิวนิิเคชั่่น� จำำ�กััด (มหาชน)
จึึงได้้พััฒนาจััดตั้้�งหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�อย่่างเป็็นรููปธรรมในการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เพื่่อ� ให้้สามารถทำำ�กิจิ กรรมที่่เ� ป็็น
ประโยชน์์ต่อ่ สัังคมได้้อย่่างครอบคลุุมมากยิ่่�งขึ้้น�  มีีความคล่่องตััวในการ
บริิหารจััดการบริิษััทฯ จึึงได้้ก่อ่ ตั้้�ง “มููลนิธิิ อิิ นิ เตอร์์ลิ้้ง� ค์์ให้้ใจ” ขึ้้น� เมื่่อ� วัันที่่�
2 มีีนาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้้การบริิหารงานของคณะกรรมการมููลนิิธิิฯ
ซึ่่�งประกอบไปด้้วยผู้้�บริิหารของบริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น
จำำ�กััด (มหาชน) การก่่อตั้้�ง “มููลนิธิิ อิิ นิ เตอร์์ลิ้้ง� ค์์ให้้ใจ” เป็็นการดำำ�เนิินงาน
ที่่� ส อดคล้้ อ งกัับวิิ สััยทัั ศน์์ ข องบริิ ษััทฯ ที่่� ต้้ อ งการให้้ เ กิิ ดค วามยั่่� ง ยืืน
ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับสัังคมที่่�มีีคุุณภาพอัันเป็็นสิ่่�งสะท้้อน
ให้้ เ ห็็ น ถึึ ง อุุดมการณ์์ ที่�่แ น่่ ว แน่่ ข องบริิ ษััทฯ ในการตอบแทนคุุณค่่ า
คืืนสู่่�สัังคมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และจากเจตนารมณ์์ที่แ�่ น่่วแน่่ในการทำำ�ความดีี
เพื่่อ� ตอบแทนสัังคมและประเทศชาติิ จึึงก่่อให้้เกิิดโครงการต่่างๆ ภายใต้้
มููลนิิธิิอิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ให้้ใจ ดัังนี้้�

• โครงการพี่่�สอนน้้อง “ปลููกปััญญา...
พร้้อมมอบความอบอุ่่�น”

เป็็นโครงการที่่�เน้้นการแก้้ไขปััญหาและสร้้าง
การเปลี่่ย� นแปลงอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยไม่่เน้้นการสนัับสนุุน
ปััจจััยทางการเงิิน ส่่งเสริิมและให้้การสนัับสนุุนด้้าน
การศึึกษาแก่่เด็็กและเยาวชนทั่่ว� ประเทศ รวมทั้้�งการ
ให้้สำำ�คััญต่่อการเข้้าถึึงเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ใช้้ใน
การเรีียนการสอน ผ่่านกิิจกรรมให้้ความรู้้�  โดยครูู
จิิ ต อาสาจากพนัักงานกลุ่่�ม บริิ ษััทอิิ น เตอร์์ ลิ้้� ง ค์์
การปรัับปรุุงและพััฒนาอุุปกรณ์์ ร ะบบเครืือข่่ า ย
คอมพิิวเตอร์์ ระบบ LAN Network และอุุปกรณ์์ระบบ
เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการเรีียนการสอน
ตลอดจนมอบสิ่่� ง ของที่่� จำำ� เป็็ น ต่่ อ การเรีียนรู้้�  อาทิิ
ทุุนการศึึกษา อุุปกรณ์์การเรีียน อุุปกรณ์์กีีฬาต่่างๆ
ให้้กัับทางโรงเรีียน
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• โครงการพััฒนาครูู

เป็็นโครงการที่่ดำ� �ำ เนิินควบคู่่ไ� ปพร้้อมกัับโครงการพี่่ส� อนน้้องฯโดยเน้้นการแลกเปลี่่ย� นความรู้้�และประสบการณ์์การทำำ�งาน
รวมถึึงเป็็นการสร้้างแรงบัันดาลใจ  และเพิ่่�มศัักยภาพของครููผู้้�สอนให้้มีีประสิิทธิิภาพในการสอนเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากครูู
ถืือเป็็นทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการศึึกษาของเด็็กและเยาวชน การมีีครููที่่�ดีี 1 คน สามารถสร้้างนัักเรีียนที่่�เติิบโต
ไปเป็็นทรััพยากรบุุคคลที่่�ดีีได้้หลายคน

• โครงการเพาะรัักปรุุงใจ

เป็็นโครงการที่่ต� ระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการสร้้างสุุขภาพอนามััยและภาวะโภชนาการที่่ดีี� ในเด็็ก รวมถึึงต้้องการส่่งเสริิม
และสร้้ า งการเรีียนรู้้�เรื่�่ อ งการทำำ� เกษตรแบบพอเพีียงตามพระราชดำำ�รััส เรื่�่ อ งเศรษฐกิิ จ พอเพีียงของพระบาทสมเด็็ จ
พระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช โครงการจะแบ่่งการดำำ�เนิินกิิจกรรมเป็็นสองส่่วน ได้้แก่่
• กิิจกรรม “เพาะรััก” ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�เน้้นการให้้ความรู้้�แก่่นัักเรีียนในเรื่่�องวิิธีีเพาะปลููกพืืชที่่�ปลอดภััยและการเกษตร
แบบพอเพีียง
• กิิจกรรม “ปรุุงใจ” ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�ต่่อยอดและนำำ�ผลผลิิตจากกิิจกรรม “เพาะรััก” มาสอนนัักเรีียนประกอบอาหาร
ที่่�มีีประโยชน์์ถููกหลัักอนามััยและมีีโภชนาการที่่�ดีี
นอกจากจะดำำ� เนิิ น โครงการในกลุ่่�มนัั กเรีียน/โรงเรีียนแล้้ ว  ทางมููลนิิ ธิิฯ ยัังได้้ ดำ�ำ เนิิ น การขยายกลุ่่�ม เป้้ า หมาย
ในการดำำ� เนิิ น โครงการเพิ่่� ม เติิ ม ในกลุ่่�ม ของเยาวชนผู้้� ก ระทำำ�ค วามผิิ ด  โดยเป็็ น โครงการที่่� มุ่�่ ง เน้้ น การฝึึ ก อาชีีพ
ด้้านการประกอบอาหารให้้กัับเยาวชนดัังกล่่าว โดยจะสอนทุุกวัันพฤหััสบดีีแรกของเดืือน ณ ศาลเยาวชนและครอบครััว
กลาง กรุุงเทพมหานคร

• โครงการ 1 โรงเรีียน 1 ต้้นไม้้

เป็็นโครงการที่่�เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้จััดทำำ�โครงการ
1 โรงเรีียน 1 ต้้นไม้้ เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวและสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมต่่อการเรีียนรู้้�ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
รวมถึึ ง ปลููกฝัั ง และสร้้ า งจิิ ต สำำ�นึึ ก ในการอนุุรัักษ์์ ทรัั พยากรธรรมชาติิ ใ ห้้ แ ก่่ นัั กเรีียน โดยจะดำำ� เนิิ น งานควบคู่่� ไ ปกัับ
โรงเรีียนที่่�ทางมููลนิิธิิฯดำำ�เนิินโครงการพี่่�สอนน้้องฯ และโครงการพััฒนาครูู โดยโครงการ 1 โรงเรีียน 1 ต้้นไม้้ เริ่่�มดำำ�เนิิน
โครงการตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2560 จนปััจจุุบัันดำำ�เนิินโครงการมาแล้้วกว่่า 20 โรงเรีียน

• โครงการปัันสุุข คลายทุุกข์์ “ตู้้� Link ปัันน้ำำ��ใจ”

ตู้้�  Link ปัันน้ำำ��ใจ  เป็็นตู้้�  German Rack สำำ�หรัับใส่่อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียงของบริิษััทฯ
ผู้้�บริิหาร และคณะทำำ�งานได้้ใส่่ความห่่วงใยและร่่วมกัันคิิดชั้้�นวางพิิเศษ  เพื่่�อรองรัับการจััดเรีียงสำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์
อาหารสำำ�เร็็จรููปเพื่่�อการบริิโภคใส่่เข้้าตู้้�  และเพื่่�อแบ่่งปัันให้้กัับผู้้�ที่่�เดืือดร้้อน ตกงาน จากสภาวะวิิกฤตโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยตู้้� Link ปัันน้ำำ��ใจจะอยู่่�ในความดููแลของคณะทำำ�งานมููลนิิธิิฯ ได้้มีีการคำำ�นึึงความปลอดภััย
ตามาตรการด้้านสุุขอนามััย พร้้อมทำำ�ความสะอาดด้้วยสเปรย์์แอลกอฮอล์์ ดููแลมาตรการรัักษาระยะห่่าง การลงทะเบีียน
วััดอุุณหภููมิิเพื่่อ� ปลอดภััยทั้้�งผู้้�ให้้และผู้้�รัับทุุกวััน อาหารเพื่่อ� อุุปโภค บริิโภค จะมีีการจััดระเบีียบใส่่ใจคััดสรร แต่่สิ่่ง� ที่่มีีป
� ระโยชน์์
และจำำ�เป็็นในการดำำ�รงชีีวิิตขั้้น� พื้้�นฐาน อาทิิน้ำ�มัั
�ำ นพืืช ข้้าวสาร ปลากระป๋๋อง บะหมี่่กึ่่� ง� สำำ�เร็็จรููป ฯลฯ โดยผู้ที่้� ม�่ ารัับการปัันสุุข
สามารถหยิิบอาหารแต่่พอดีีได้้ทุุกวัันทำำ�การ (เว้้นวัันหยุุด) ตั้้�งแต่่เวลา 08.30-12.00 น.

บริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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• โครงการต้้นกล้้าความดีีของสัังคม ปีี 2

เป็็นโครงการที่่�จะช่่วยปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึก สร้้างความตระหนััก และผลัักดัันการทำำ�ความดีี มีีแนวคิิดมุ่่�งกระทำำ�ความดีี
ต่่อสัังคมและส่่วนรวมรวมถึึงสนัับสนุุนให้้เยาวชนได้้นำำ�ความรู้้� ความสามารถของตน มาปรัับใช้้เพื่่�อก่่อเกิิดประโยชน์์
ต่่อส่่วนรวม  โดยจะคััดเลืือกนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า ส่่งไอเดีียโครงการ และคลิิปวีีดีีโอ
ในหััวข้้อ “ต้้นกล้้าความดีีของสัังคม” เพื่่�อเข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับมููลนิิธิิฯ เป็็นเวลา 2 วััน 1 คืืน พร้้อมแลกเปลี่่�ยนและพััฒนา
ความคิิดเกี่่�ยวกัับการทำำ�ความดีี รวมถึึงนำำ�เสนอผลงานต่่อหน้้าคณะกรรมการในรอบชิิงชนะเลิิศเพื่่�อชิิงทุุนการศึึกษา
นอกจากทางมููลนิิธิอิิ นิ เตอร์์ลิ้้ง� ค์์ให้้ใจจะดำำ�เนิินโครงการหลัักอย่่างต่่อเนื่่อ� งแล้้ว ยัังคงมีีกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่อ� งเช่่นกััน
โดยกิิ จ กรรมที่่� จััดขึ้้� น นั้้� น เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืือและสนัับสนุุนสัังคมให้้ ส อดคล้้ อ งกัับช่่ ว งเวลานั้้� น หรืือสถานการณ์์ ที่่� วิิ ก ฤต
ได้้ทัันท่่วงทีี และตอบโจทย์์สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อน หรืือผู้้�รัับผลกระทบ ในขณะนั้้�น ได้้แก่่

• กิิจกรรมบริิจาคตู้้�อะคริิลิิกให้้กัับโรงพยาบาล 25 โรงพยาบาลทั่่�วประเทศ

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มููลนิิธิอิิ นิ เตอร์์ลิ้้ง� ค์์ให้้ใจ
ได้้ตระหนัักถึึงความปลอดภััยและห่่วงใยในทีีมแพทย์์ โดยเฉพาะด่่านหน้้าอย่่างแพทย์์ พยาบาล และบุุคลากรทางการแพทย์์
ต้้องทำำ�งานหนัักในสถานการณ์์ที่่�ยากลำำ�บากเช่่นนี้้� จึึงนำำ�คณะผู้้�บริิหารและพนัักงานร่่วมส่่งมอบความห่่วงใย ส่่งมอบ
กล่่องอะคริิลิิกใสสำำ�หรัับตรวจคััดกรองเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 (OPD) และกล่่องอะคริิลิิกใสสำำ�หรัับป้้องกัันเชื้้�อฟุ้้�งกระจาย
ของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 จากผู้้�ป่่วยในขณะปฏิิบััติกิ ารใส่่ท่อ่ ช่่วยหายใจ เพื่่อ� ช่่วยปกป้้องทีีมแพทย์์และพยาบาล นอกจากนี้้�ยัังมอบ
หน้้ากากอนามััย (ชนิิดผ้า้ )และอาหารพร้้อมรัับประทานสนัับสนุุนการทำำ�งานแก่่บุุคลากรทางแพทย์์ เพื่่อ� ให้้ประเทศไทยก้้าว
ผ่่านวิิกฤตในครั้้�งนี้้�ไปได้้

• กิิจกรรมสร้้างฝััน ปัันสุุข คลายทุุกข์์ ช่่วยต่่อลมหายใจมอบถุุงยัังชีีพ

เป็็นการทำำ�ความดีีเพื่่อ� ถวายสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์ิ พ� ระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีี พัันปีีหลวง จึึงได้้ดำำ�เนิินการ
จััด “โครงการสร้้างฝัันปัันสุุข ช่่วยต่่อลมหายใจมอบถุุงยัังชีีพ” เพื่่อ� มอบให้้กัับประชาชนชุุมชนริิมคลองบางซื่่อ�  ลาดพร้้าว 42-44
เพื่่�อคลายความเดืือดร้้อน จำำ�นวน 63 ครอบครััว ณ บริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์คอมมิิวนิิเคชั่่�นจำำ�กััด  (มหาชน) สำำ�นัักงานใหญ่่
โดยกิิจกรรมที่่ไ� ด้้จััดขึ้้น� ในครั้้�งนี้้� ประธานมููลนิิธิฯิ ได้้ตระหนัักถึึงความเดืือดร้้อนของชุุมชนที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบจากวิิกฤติิการณ์์
โควิิด -19 จึึงขอเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่ต้� อ้ งการมอบความห่่วงใย ผ่่าน”โครงการสร้้างฝัันปัันสุุข ช่่วยต่่อลมหายใจมอบถุุงยัังชีีพ” ต่่อไป

• กิิจกรรมตุ๊๊�กตาทำำ�มืือสื่่�อรััก เพื่่�อผู้้�ป่่วยมืือเกร็็ง

มููลนิิธิอิิ นิ เตอร์์ลิ้้ง� ค์์ให้้ใจพร้้อมด้้วยพนัักงานจิิตอาสาช่่วยกัันเย็็บตุ๊๊�กตาช้้างจัับมืือ เพื่่อ� ช่่วยผู้้�ป่่วยอััมพฤกษ์์ อััมพาต หรืือ
โรคภาวะทางสมองผิิดปกติิที่่�มีีอากามืือเกร็็งและได้้ส่่งมอบตุ๊๊�กตามืือสื่่�อรััก ให้้แก่่ผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องการหรืือจำำ�เป็็นต้้องใช้้งาน
ตามโรงพยาบาลต่่างๆ
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• กิิจกรรมการออกร้้านงานกาชาด ประจำำ�ปีี 2563

กิิ จ กรรมสำำ�คัั ญในช่่ ว งปลายปีี ข องมููลนิิ ธิิ อิิ น เตอร์์ ลิ้้� ง ค์์ ใ ห้้ ใ จ 
นั่่� น คืือ กิิ จ กรรมการออกร้้ า นงานกาชาด ประจำำ� ปีี 2563 โดย
งานกาชาดประจำำ� ปีี นี้้�  จััด อยู่่� ใ นรููปแบบของงานกาชาดออนไลน์์
วิิ ถีี ใหม่่ New Normal ครั้้� ง แรกของมููลนิิ ธิิ อิิ น เตอร์์ ลิ้้� ง ค์์ ใ ห้้ ใ จ
ภายใต้้ แ นวคิิ ด  “CONNECTIVITY OF GIVING #ให้้ ด้้ ว ยใจ
ไร้้พรมแดน” ซึ่่�งมููลนิิธิอิิ นิ เตอร์์ลิ้้ง� ค์์ให้้ใจเป็็น 1 ใน 113 ร้้าน ในงานกาชาด
ครั้้�งนี้้� โดยสามารถเข้้าชมงานบน Website www.งานกาชาด.com
จากรููปแบบ on ground to online ซึ่่� ง เป็็ น การร่่ ว มสร้้ า ง
ประวััติิศาสตร์์ ที่่�ยัังคงรวบรวมเสน่่ห์์ของงานกาชาด  อาทิิ จำำ�หน่่าย
สิิ น ค้้ า ของมููลนิิ ธิิ  กิิ จ กรรมความบัันเทิิ ง รวมถึึ ง สีีสัันการตกแต่่ ง
ร้้านที่่�งดงาม ซึ่่�งทางร้้านของมููลนิิธิิฯ ได้้เข้้าร่่วมการประกวดร้้าน โดยมีี
“มาสคอตน้้ อ งให้้ ใ จ”ที่่� เ ป็็ น เอกลัักษณ์์ ข องมููลนิิ ธิิ อิิ น เตอร์์ ลิ้้� ง ค์์ ใ ห้้ ใ จ
พร้้อมทั้้�งเกมส์์ Free Kick Hai Jai เป็็นต้้น กิิจกรรมจััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่�
19 – 29 ธัันวาคม 2563 รวม 11 วัันตลอด 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อให้้ทุุกท่่าน
ได้้ ร่่ ว มกิิ จ กรรมคลิิ ก สนุุก สุุขใจ  ได้้ กุุ ศล ทุุกที่่� ทุุ กเวลา พร้้ อ มทั้้� ง
การออกสลากกาชาดประจำำ� ปีี ข องมููลนิิ ธิิ อิิ น เตอร์์ ลิ้้� ง ค์์ ใ ห้้ ใ จ
ซึ่่�งเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีอุุปการคุุณ และประชาชนได้้มีีส่่วนร่่วม
กัับร้้านมููลนิิธิิอิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ให้้ใจ  พร้้อมทั้้�งเป็็นการหารายได้้เพื่่�อบำำ�รุุง
สภากาดชาดไทยต่่อไป

• จำำ�หน่่ายสิินค้้า เพื่่�อหารายได้้ในการทำำ�โครงการ หรืือ
กิิจกรรมต่่างๆ ของมููลนิิธิิอิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ให้้ใจ

มููลนิิ ธิิ อิิ น เตอร์์ ลิ้้� ง ค์์ ใ ห้้ ใ จ มีีผลิิ ต ภััณฑ์์  สิิ น ค้้ า เพื่่� อ ให้้ ผู้้� ใ จบุุญ
ทุุกท่่านได้้ร่่วมทำำ�บุุญ และสนัับสนุุน กิิจกรรมด้้านการศึึกษาให้้กัับ
เด็็ ก ยากไร้้ ใ นถิ่่� น ทุุรกัันดาร รวมถึึ ง นำำ�ม าพััฒนาการศึึ ก ษาไทย 
พััฒนาครูู  โดยสิินค้้าของมููลนิิธิิฯ อาทิิ ชุุดน้ำำ��ชาและแก้้วน้ำำ��พรีีเมีียม 
เสื้้�อยืืด  เสื้้�อโปโลของมููลนิิธิิฯ กระเป๋๋ามููลนิิธิิฯ รุ่่�น Limited Edition
หน้้ากากอนามััย  (ชนิิดผ้้า) และสายคล้้องหน้้ากาก ทุุกผลิิตภััณฑ์์
เป็็นสิินค้้าดีี มีีคุุณภาพที่่�ทางมููลนิิธิิฯ คััดสรรมาอย่่างดีี
อีีกทั้้� ง มููลนิิ ธิิ ฯ  ยัังสนัับสนุุนสิิ น ค้้ า OTOP เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืือ
เกษตรกรและสิิ น ค้้ า ขนมไทย ผลไม้้ แ ปรรููป  โดยสิิ น ค้้ า OTOP
อาทิิ มะม่่วง ลิ้้�นจี่่� จากชาวสวนโดยตรงที่่�เกิิดผลกระทบ COVID-19
ซึ่่� ง ไม่่ ส ามารถนำำ� จำำ� หน่่ า ยส่่ ง ออกต่่ า งประเทศได้้  มููลนิิ ธิิ ฯ  จึึ ง เป็็ น
สื่่� อ กลางในการนำำ�ม าจำำ� หน่่ า ยให้้ กัั บพนัักงานและบุุคคลภายนอก
พร้้ อ มทั้้� ง สร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ กัั บเกษตรกรและมููลนิิ ธิิ เพื่่� อ นำำ� รายได้้ นั้้� น
ไปทำำ�กิิ จ กรรมเพื่่� อ สัังคมต่่ อ ไป  รวมถึึ ง ขนมไทย  และผลไม้้ แ ปรรููป
สิิ น ค้้ า OTOP ของแต่่ ล ะจัังหวััด  อาทิิ ขนมผิิ ง สููตรโบราณ
จ.สุุโขทััย และกล้้วยตากเมืืองสองแคว จ.พิิษณุุโลก
บริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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