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172 รายงานประจำำาปี 2563

	 การก้าวเดิินอย่่างมุ่่่งมุ่่�น...มุ่่่งหน้าสู่่่ปีีที่่�	33	ของ	กลุ่่่มุ่บริษั่ที่	อินเตอร์ลุ่ิ�งค์์	ค์อมุ่มุ่ิวนิเค์ชั่่�น	จำำาก่ดิ	(มุ่หาชั่น)	ไดิ้ค์รองตำาแหน่ง 
ผู้่้บ่กเบิกแลุ่ะนำาเข้าสู่าย่สู่่ญญาณราย่แรกที่่�ใหญ่ที่่�สู่่ดิในอาเซี่ย่น	ดิ้วย่ปีฏิิญญาขององค์์กรที่่�จำะดิำาเนินธุ่รกิจำ	ดิ้วย่สู่ินค์้าค์่ณภาพ	 
ราค์าถูก่กวา่	แลุ่ะบรกิารที่่�ดิก่วา่	ปีระกอบกบ่วสิู่ย่่ที่ศ่น	์(Vision)	ของบรษิัท่ี่ฯ	“เตบิโต	ตอ่เน่�อง	แลุ่ะย่่�งย่น่”	(Sustainable	Growth)	 
ภาย่ใต้หลุ่่กการกำาก่บดิ่แลุ่กิจำการที่่�ดิ่	 โดิย่การดิำาเนินธุ่รกิจำอย่่างเปี็นธุรรมุ่	มุ่่จำริย่ธุรรมุ่	 โปีร่งใสู่	สู่ามุ่ารถูตรวจำสู่อบไดิ้	 มุ่่่งเน้น 
การพ่ฒนาบ่ค์ลุ่ากรดิ้วย่การสู่ร้าง	 “ค์นค์่ณภาพ”	 ให้เปี็น	 “ค์นดิ่	 ค์นเก่ง”	พ่ฒนาค์วามุ่สู่่มุ่พ่นธ์ุก่บผู้่้มุ่่สู่่วนไดิ้สู่่วนเสู่่ย่ค์วบค์่่ก่บ 
การดิ่แลุ่ผู้ลุ่ปีระโย่ชั่น์ของผู้่้มุ่่สู่่วนไดิ้สู่่วนเสู่่ย่ที่่กฝ่่าย่อย่่างเที่่าเที่่ย่มุ่	ค์ำานึงถูึงผู้ลุ่กระที่บต่อชั่่มุ่ชั่นแลุ่ะสู่ิ�งแวดิลุ่้อมุ่	แลุ่ะมุ่่่งเน้น 
พ่ฒนานว่ตกรรมุ่อย่่่เสู่มุ่อ	 รวมุ่ที่่�งมุ่่ค์วามุ่ต่�งใจำในการตอบแที่นค์่ณค์่าแลุ่ะแสู่ดิงค์วามุ่ร่บผู้ิดิชั่อบต่อสู่่งค์มุ่ผู้่านโค์รงการต่างๆ	 
เชั่่น	Interlink	training,	Cabling	contest,	Interlink	Campus	Tour	โค์รงการพ่�สู่อนน้อง	“ปีลุ่่กปีัญญา	พร้อมุ่มุ่อบค์วามุ่อบอ่่น”	 
ภาย่ใต้การดิำาเนินงานของมุ่่ลุ่นิธุิอินเตอร์ลุ่ิ�งค์์ให้ใจำ	สู่่งผู้ลุ่ให้บริษั่ที่ฯ	สู่ามุ่ารถูเติบโตไดิ้อย่่างต่อเน่�องแลุ่ะย่่�งย่่น	มุ่าจำนถูึงปีัจำจำ่บ่น

	 อ่กที่่�งย่่งค์งมุ่่ค์วามุ่ต่�งใจำอย่่างแที่้จำริงที่่�จำะพ่ฒนาชั่่มุ่ชั่น	แลุ่ะสู่่งค์มุ่	ที่่�งภาย่ในแลุ่ะภาย่นอกองค์์กรค์วบค์่่ไปีก่บการดิำาเนิน 
ธุ่รกิจำขององค์์กร	พร้อมุ่ที่่�จำะข่บเค์ลุ่่�อนไปีพร้อมุ่ก่น	 เพราะบริษั่ที่ฯ	ย่่งค์งย่ึดิมุ่่�น	 “การร่บผู้ิดิชั่อบต่อสู่่งค์มุ่	“การตอบแที่นสู่่งค์มุ่	 
ตอบแที่นแผู้่นดิิน	แลุ่ะบริษั่ที่พร้อมุ่ที่่�จำะดิำาเนินธุ่รกิจำดิ้วย่ค์วามุ่ย่่�งย่่นสู่่บเน่�องต่อไปี”

1. การดำำาเนิินิธุุรกิจดำ้วยความย่�งยืนิ
	 กลุ่่่มุ่บริษั่ที่อินเตอร์ลุ่ิ�งค์์ฯ	 ไดิ้ตระหน่กถูึงค์วามุ่สู่ำาค์่ญของการดิำาเนินธุ่รกิจำภาย่ใต้ค์วามุ่ร่บผู้ิดิชั่อบต่อสู่่งค์มุ่	 (Corporate 
Social	Responsibility)	ผู้า่นกระบวนการใหค้์วามุ่สู่ำาค์ญ่ในที่ก่ระดิบ่ของการดิำาเนนิงาน	(CSR	in	process)	จำงึมุ่ก่ารกำาหนดินโย่บาย่ 
ค์วามุ่รบ่ผู้ดิิชั่อบตอ่สู่ง่ค์มุ่ใหสู้่อดิค์ลุ่อ้งไปีกบ่นโย่บาย่ของการดิำาเนนิธุร่กจิำภาย่ใตเ้ปีา้หมุ่าย่	“เตบิโต	ตอ่เน่�อง	แลุ่ะย่่�งย่น่”	เพ่�อเปีน็ 
เปี็นแนวที่างการพ่ฒนาธุ่รกิจำค์วบค์่่ไปีก่บการพ่ฒนาสู่่งค์มุ่อย่่างย่่�งย่่นสู่่งสู่่ดิ	ดิ่งต่อไปีน่�

	 ด้้านที่่�	1	การบริหารจััด้การภายใต้้หลัักการกำากับดู้แลักิจัการที่่�ด้่
 สู่น่บสู่น่นแลุ่ะสู่่งเสู่ริมุ่ให้มุ่่การปีฏิิบ่ติตามุ่หลุ่่กการกำาก่บดิ่แลุ่กิจำการที่่�ดิ่ตามุ่แนวที่างที่่�ตลุ่าดิหลุ่่กที่ร่พย่์แห่งปีระเที่ศไที่ย่ 
กำาหนดิ	 โดิย่ย่ึดิมุ่่�นในอ่ดิมุ่การณ์	 ซีึ�งไดิ้ถู่อปีฏิิบ่ติสู่่บเน่�องก่นมุ่าภาย่ใต้หลุ่่กบรรษั่ที่ภิบาลุ่แลุ่ะจำรรย่าบรรณ	บนพ่�นฐาน 
แห่งปีระโย่ชั่น์สู่่ขอย่่างสู่มุ่ดิ่ลุ่แลุ่ะย่่�งย่่น	 พร้อมุ่ที่่�งมุ่่การตระหน่กถูึงพ่นธุกิจำสู่ำาค์่ญในการสู่ร้างค์วามุ่เชั่่�อมุ่่�นในการดิำาเนินธุ่รกิจำ 
โดิย่มุ่ร่ะบบบรหิารจำด่ิการที่่�ดิ	่โปีรง่ใสู่	แลุ่ะเปีน็ธุรรมุ่ตอ่ผู้่มุ้่สู่่ว่นไดิสู้่ว่นเสู่ย่่ที่ก่ฝ่า่ย่	ดิง่น่�นสู่ิ�งที่่�จำะที่ำาใหผู้้่ถู้อ่ห่น้ไวว้างใจำ	แลุ่ะมุ่่�นใจำ 
ในการลุ่งที่น่กบ่ธุร่กจิำขององค์ก์ร	ค์อ่การมุ่น่โนบาย่แลุ่ะการดิำาเนนิงานที่่�รก่ษัาสู่ทิี่ธุพิ่�นฐานที่่�ผู้่ถู้อ่ห่น้พงึไดิร้บ่อย่า่งเปีน็ธุรรมุ่ตามุ่ที่่� 
กฎหมุ่าย่กำาหนดิ	หรอ่มุ่ากกวา่น่�น	รวมุ่ถูงึมุ่ก่ารจำด่ิการที่่�เหมุ่าะสู่มุ่	มุ่ป่ีระสู่ทิี่ธุภิาพแลุ่ะเกดิิปีระสู่ทิี่ธุผิู้ลุ่ที่่�ดิท่ี่่�สู่ด่ิ	เปีน็ที่่�ย่อมุ่รบ่จำาก 
ผู้่้ลุ่งที่่น	แลุ่ะผู้่้ที่่�เก่�ย่วข้องที่่กฝ่่าย่เสู่มุ่อ

	 ด้้านที่่�	2	การด้ำาเนินธุุรกิจัอย่างเป็็นธุรรม	ม่จัริยธุรรม	แลัะความโป็ร่งใส	สามารถต้รวจัสอบได้้
	 ปีฏิิบ่ติตามุ่กฎหมุ่าย่	เค์ารพกฎระเบ่ย่บของสู่่งค์มุ่	แลุ่ะเปี็นองค์์กรที่่�มุ่่ค์วามุ่เปี็นกลุ่างที่างการเมุ่่อง	ย่ึดิถู่อการปีฏิิบ่ติตามุ่ 
เง่�อนไขที่างการค์้าแลุ่ะสู่่ญญาที่่�กำาหนดิ	 จำรรย่าบรรณ	 แลุ่ะค์ำามุ่่�นที่่�ให้ไว้ก่บผู้่้มุ่่สู่่วนไดิ้เสู่่ย่อย่่างเค์ร่งค์ร่ดิ	 มุ่่การกำาหนดิ 
ระเบย่่บในการจำด่ิหาแลุ่ะการดิำาเนนิการตา่งๆ	ที่่�ชั่ด่ิเจำน	สู่นบ่สู่นน่การจำด่ิหาที่่�เปีน็มุ่ติรตอ่สู่ิ�งแวดิลุ่อ้มุ่	หลุ่ก่เลุ่่�ย่งสู่ิ�งที่่�จำะกอ่ใหเ้กดิิ 
การลุ่ะเมุ่ิดิสู่ิที่ธุิมุ่น่ษัย่ชั่น	หร่อลุ่ะเมุ่ิดิที่ร่พย่์สู่ินที่างปีัญญา	รวมุ่ที่่�งจำะไมุ่่ที่ำาธุ่รกิจำก่บค์่่ค์้าที่่�มุ่่พฤติกรรมุ่ที่่�ไมุ่่ชั่อบดิ้วย่กฎหมุ่าย่

	 ด้้านที่่�	3	การพััฒนาบุคลัากรเพั่�อสร้างนวัต้กรรมองค์กรแห่ง	“คนด้่	คนเก่ง”
	 เปีน็กำาลุ่ง่สู่ำาค์ญ่ในการขบ่เค์ลุ่่�อนแนวค์ดิิค์วามุ่รบ่ผู้ดิิชั่อบตอ่สู่ง่ค์มุ่จำากภาย่ในไปีสู่่ภ่าย่นอกองค์ก์ร	ผู้า่นกระบวนการ	CSR	 
โดิย่ใหค้์วามุ่สู่ำาค์ญ่ในที่ก่ระดิบ่ของการดิำาเนนิงานอย่า่งมุ่ป่ีระสู่ทิี่ธุภิาพ	เพ่�อสู่ง่เสู่รมิุ่ใหเ้กดิิโค์รงการค์นค์ณ่ภาพขึ�นภาย่ในองค์ก์ร	 
ซีึ�งเปี็นกลุ่ย่่ที่ธุ์สู่ำาค์่ญในการสู่ร้างค์วามุ่ย่่�งย่่นให้ก่บสู่่งค์มุ่ไที่ย่	ตามุ่แนวค์ิดิที่่�สู่ำาค์่ญว่า	“พน่กงาน”	ถู่อเปี็นที่ร่พย่ากรที่่�มุ่่ค์่าที่่�สู่่ดิ 
ขององค์ก์ร	แลุ่ะการเจำรญิเตบิโตขององค์ก์รขึ�นอย่่ก่บ่พนก่งานที่่�มุ่ค่์ณ่ภาพ	บรษิัท่ี่ฯ	จำงึมุ่น่โย่บาย่มุ่่ง่เนน้ที่่�จำะปีรบ่ปีรง่ระบบบรหิาร 
ที่รพ่ย่ากรบค่์ค์ลุ่	เสู่รมิุ่สู่รา้งวฒ่นธุรรมุ่ใหสู้่อดิค์ลุ่อ้งกบ่กลุ่ย่ท่ี่ธุท์ี่างธุร่กจิำอย่า่งตอ่เน่�อง	สู่รา้งค์วามุ่ผู้ก่พน่ที่่�ดิร่ะหวา่งพนก่งานแลุ่ะ 
องค์์กร	มุ่่่งมุ่่�นที่่�จำะดิ่แลุ่พน่กงานให้เหมุ่่อนค์นในค์รอบค์ร่ว	โดิย่การดิ่แลุ่ร่กษัา	จำ่ดิให้มุ่่สู่ว่สู่ดิิการที่่�มุ่่ค์วามุ่เหมุ่าะสู่มุ่	เพ่�อให้เกิดิ 
ค์่ณภาพชั่่วิตที่่�ดิ่แก่พน่กงาน	รวมุ่ที่่�งการสู่ร้างค์วามุ่เชั่่�อมุ่่�นในค์่ณค์่าของค์น	มุ่่่งมุ่่�น	สู่่งเสู่ริมุ่ให้เกิดิค์วามุ่เปี็นเลุ่ิศ	ดิ้วย่แนววิธุ่การ 
มุ่อบปีระสู่บการณ์ในการเร่ย่นร่้	 อบรมุ่เพ่�อเพิ�มุ่เติมุ่ที่่กษัะต่างๆ	 ให้ก่บพน่กงาน	 อ่กที่่�งย่่งพ่ฒนาศ่กย่ภาพที่่�มุ่่อย่่่แลุ่้วให้เกิดิ 

ค์วามุ่สู่ามุ่ารถูที่่�โดิดิเดิ่นขึ�นมุ่า	ที่ำาให้สู่ามุ่ารถูเติบโตในหน้าที่่�	แลุ่ะสู่าย่งานของตน

ความรัับผิิดชอบต่่อสั่งคม
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 ด้้านที่่�	 4	 การมุ่งมั�นพััฒนาความสัมพัันธุ์กับผูู้้ม่ส่วนได้้เส่ย	 ผู้่านการด้ำาเนินธุุรกิจัด้้วยความสุจัริต้	
สามารถต้รวจัสอบได้้
	 มุ่่่งเน้นการเจำริญเติบโตของบริษั่ที่ฯ	 ค์วบค์่่ไปีก่บการดิ่แลุ่ผู้ลุ่ปีระโย่ชั่น์ของผู้่้มุ่่สู่่วนไดิ้สู่่วนเสู่่ย่ที่่กฝ่่าย่อย่่างเที่่าเที่่ย่มุ่ก่น 

ค์ณะกรรมุ่การบรษิัท่ี่ฯ	ไดิก้ำาหนดิแนวที่างเก่�ย่วกบ่บที่บาที่ของบรษิัท่ี่ตอ่ผู้่มุ้่สู่่ว่นไดิสู้่ว่นเสู่ย่่	ไวใ้นนโย่บาย่การกำากบ่ดิแ่ลุ่กจิำการที่่�ดิ่ 

ซีึ�งบรษิัท่ี่ฯ	มุ่ก่ารปีฏิบิต่ติามุ่หลุ่ก่การกำากบ่ดิแ่ลุ่กจิำการที่่�ดิข่องตลุ่ที่.	กบ่กลุ่่มุ่่ผู้่มุ้่สู่่ว่นไดิสู้่ว่นเสู่ย่่	ไดิแ้ก	่ลุ่ก่ค์า้	พนก่งาน	ค์่ค่์า้	เจำา้หน่� 

ค์่่แข่งข่น	ผู้่้ถู่อห่้น	หร่อผู้่้ลุ่งที่่น	รวมุ่ที่่�งเพ่�อนบ้าน	ชั่่มุ่ชั่น	สู่่งค์มุ่แลุ่ะสู่ิ�งแวดิลุ่้อมุ่	ซีึ�งบริษั่ที่ฯ	ไดิ้ให้ค์วามุ่สู่ำาค์่ญต่อสู่ิที่ธุิ	 รวมุ่ถูึง 

การที่่�จำะไมุ่่กระที่ำาการใดิๆ	อ่นเปี็นการลุ่ะเมุ่ิดิสู่ิที่ธุิ	รวมุ่ที่่�งที่ร่พย่์สู่ินที่างปีัญญา	อาที่ิ

• บรษิัท่ี่ฯ	จำะเค์ารพสู่ทิี่ธุขิองผู้่ร้ว่มุ่ที่น่แลุ่ะปีฏิบิต่ติอ่ผู้่ร้ว่มุ่ที่น่แลุ่ะปีฏิบิต่ติอ่ผู้่ร้ว่มุ่ที่น่ที่ก่ราย่อย่า่งเปีน็ธุรรมุ่	ไมุ่เ่อาเปีรย่่บ 

ผู้่้ร่วมุ่ที่่น	 อ่กที่่�งย่่งให้ค์วามุ่ร่วมุ่มุ่่ออย่่างดิ่ก่บผู้่้ร่วมุ่ลุ่งที่่น	 เพ่�อเปี็นการสู่่งเสู่ริมุ่แลุ่ะสู่น่บสู่น่นการดิำาเนินงาน 

ของกิจำการให้มุ่่ค์วามุ่แข็งแกร่งสู่น่บสู่น่นให้มุ่่การแลุ่กเปีลุ่่�ย่นค์วามุ่ค์ิดิเห็น	 ข้อเสู่นอแนะ	 ก่อให้เกิดิค์วามุ่โปีร่งใสู่ 

แลุ่ะผู้ลุ่่กดิ่นให้การดิำาเนินงานเปี็นไปีตามุ่กรอบของกฎหมุ่าย่แลุ่ะแนวที่างการพ่ฒนาอย่่างย่่�งย่่น

• บริษั่ที่ฯ	 มุ่่ค์วามุ่ค์ำานึงถูึงค์วามุ่เสู่มุ่อภาค์ของที่่กฝ่่าย่ที่่�เก่�ย่วข้อง	 ซี่�อสู่่ตย่์ในการดิำาเนินธุ่รกิจำ	 ย่ึดิมุ่่�นในการ 

ดิำาเนินงาน	 เพ่�อก่อให้เกิดิค์วามุ่น่าเชั่่�อถู่อ	 แลุ่ะค์วามุ่เปี็นธุรรมุ่ให้ก่บเจำ้าหน่�	 ปีฏิิบ่ติตามุ่สู่่ญญาแลุ่ะเง่�อนไขต่างๆ 

ที่่�ตกลุ่งก่นอย่่างเค์ร่งค์ร่ดิ	พร้อมุ่ที่่�งมุ่่่งมุ่่�นในการร่กษัาสู่่มุ่พ่นธุภาพที่่�ย่่�งย่่นก่บเจำ้าหน่�

	 ด้้านที่่�	5	การม่ส่วนร่วมในการพััฒนาชุุมชุนแลัะสังคม
	 ภาย่ใต้หลุ่่กค์วามุ่เชั่่�อว่าบริษั่ที่ฯ	จำะไมุ่่สู่ามุ่ารถูเติบโตไดิ้	หากปีราศจำากการชั่่วย่เหลุ่่อเก่�อก่ลุ่จำากชั่่มุ่ชั่น	แลุ่ะสู่่งค์มุ่	โดิย่ให้ 

ค์วามุ่สู่ำาค์่ญในดิ้านการพ่ฒนาการศึกษัา	ว่ฒนธุรรมุ่	สู่่งค์มุ่	แลุ่ะมุ่่สู่่วนในการปีร่บปีร่งค์่ณภาพชั่่วิตของชั่่มุ่ชั่นให้ดิ่ขึ�น	พร้อมุ่ที่่�ง 

สู่่งเสู่ริมุ่แลุ่ะสู่น่บสู่น่นให้พน่กงานมุ่่จำิตอาสู่า	ผู้่านที่างกิจำกรรมุ่ต่างๆ	ของบริษั่ที่ฯ	เพราะการที่่�ธุ่รกิจำจำะอย่่่ร่วมุ่ก่บชั่่มุ่ชั่นไดิ้อย่่าง 

ย่่�งย่่นน่�น	ผู้่้ปีระกอบการที่่กราย่ต้องมุ่่การดิำาเนินการแลุ่ะพ่ฒนาค์่ณภาพชั่่วิตของชั่่มุ่ชั่นที่่�ไดิ้มุ่าตรฐานเดิ่ย่วก่น	ผู้ลุ่่กดิ่นแนวคิ์ดิ 

นำาไปีสู่่่แนวที่างการปีฏิิบ่ติที่่�ดิ่ในการดิ่แลุ่ชั่่มุ่ชั่นร่วมุ่ก่นอย่่างจำริงจำ่ง	ดิ่งน่�นบริษั่ที่ฯ	จำึงไดิ้มุ่่่งมุ่่�นพย่าย่ามุ่ที่่กวิถู่ที่างในการปีลุ่่กฝ่ัง 

จำิตสู่ำานึกที่่�ดิ่	 แลุ่ะสู่่งเสู่ริมุ่ให้พน่กงานแลุ่ะผู้่้ที่่�เก่�ย่วข้อง	 ปีฏิิบ่ติตนเพ่�อเปี็นพลุ่เมุ่่องที่่�ดิ่ของสู่่งค์มุ่	 มุ่่หน้าที่่�ร่บผู้ิดิชั่อบ 

แลุ่ะที่ำาปีระโย่ชั่น์ให้ก่บชั่่มุ่ชั่นแลุ่ะสู่่งค์มุ่	ที่่�งย่่งเปีิดิโอกาสู่ให้ชั่่มุ่ชั่นแลุ่ะผู้่้มุ่่สู่่วนไดิ้สู่่วนเสู่่ย่ที่่กกลุ่่่มุ่มุ่่สู่่วนร่วมุ่ในกิจำกรรมุ่หร่อ 

โค์รงการต่างๆ	รวมุ่ที่่�งเสู่นอค์วามุ่ค์ิดิเห็น	ข้อเสู่นอแนะ	หร่อข้อร้องเร่ย่น	เพ่�อนำาไปีปีร่บปีร่ง	แก้ไข	ที่ำาให้ผู้ลุ่จำากการดิำาเนินงาน 

ของบริษั่ที่ฯ	สู่่มุ่ฤที่ธุิ�ตามุ่เปี้าหมุ่าย่	แลุ่ะย่่งมุ่่่งหว่งให้องค์์กรแลุ่ะชั่่มุ่ชั่นสู่ามุ่ารถูอย่่่ร่วมุ่ก่นไดิ้อย่่างย่่�งย่่น	เพราะบริษั่ที่ฯ	เชั่่�อว่า 

“สู่่งค์มุ่ที่่�เข้มุ่แข็ง”	จำะเปี็นรากฐานในการพ่ฒนาปีระเที่ศให้เจำริญก้าวหน้า

	 ด้้านที่่�	6	การพััฒนานวัต้กรรม	(Innovation)
	 ที่่�งในดิา้นผู้ลุ่ติภณ่ฑ์	์ดิา้นการปีฏิบิต่งิาน	แลุ่ะการจำด่ิสู่นิใจำอย่า่งเปีน็ระบบ	(System)	เริ�มุ่ต่�งแตก่ารปีอ้งกน่	(Prevent)	การรก่ษัา 

(Maintain)	การปีร่บปีร่ง	(Improve)	แลุ่ะการพ่ฒนา	(Development)	เพ่�อสู่่งเสู่ริมุ่ให้เกิดินว่ตกรรมุ่ใหมุ่่	(Innovation)	อย่่่เสู่มุ่อ

2. การเปิิดำเผยข้้อมูลการดำำาเนิินิธุุรกิจอย่างมีความร่บผิดำชอบต่่อสั่งคม
	 บริษั่ที่ฯ	ไดิ้ให้ค์วามุ่สู่ำาค์่ญแลุ่ะพร้อมุ่สู่่งเสู่ริมุ่การดิำาเนินธุ่รกิจำอย่่างมุ่่ค์วามุ่ร่บผู้ิดิชั่อบต่อสู่่งค์มุ่	เพ่�อสู่ร้างค์วามุ่ย่่�งย่่นอย่่าง 

ต่อเน่�อง	โดิย่ไดิ้มุ่่การกำาหนดินโย่บาย่ในการดิำาเนินธุ่รกิจำอย่่างมุ่่ค์วามุ่ร่บผู้ิดิชั่อบต่อสู่่งค์มุ่	(Corporate	Social	Responsibility)	 

เพ่�อเปี็นแนวที่างในการบริหารจำ่ดิการองค์์กรอย่่างมุ่่ค์วามุ่ร่บผู้ิดิชั่อบ	โดิย่ค์ำานึงถูึงผู้่้มุ่่สู่่วนไดิ้สู่่วนเสู่่ย่ที่่�งหมุ่ดิที่่�เก่�ย่วข้องก่บการ 

ดิำาเนนิธุ่รกิจำที่่�งในดิา้นของเศรษัฐกิจำ	สู่ง่ค์มุ่	แลุ่ะสู่ิ�งแวดิลุ่อ้มุ่	ในระย่ะเวลุ่าที่่�ผู้า่นมุ่าบรษิัท่ี่ฯ	ไดิ้สู่รา้งจำติสู่ำานกึในค์วามุ่รบ่ผู้ิดิชั่อบ 

ที่างสู่่งค์มุ่ผู้่านวิสู่่ย่ที่่ศน์	พ่นธุกิจำ	แลุ่ะนโย่บาย่ของบริษั่ที่ฯ	จำนกลุ่าย่มุ่าเปี็นค์่านิย่มุ่แลุ่ะว่ฒนธุรรมุ่ขององค์์กรในที่่�สู่่ดิ
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	 หลุ่ก่การดิง่กลุ่า่วไดิถู้ก่นำามุ่าใชั่เ้ปีน็หลุ่ก่ปีฏิบิต่ทิี่่�สู่ำาค์ญ่	ซีึ�งที่ำาใหอ้งค์ก์รสู่ามุ่ารถูปีฏิบิต่งิานไดิเ้ปีน็ไปีตามุ่เปีา้หมุ่าย่ที่่�วางไว้

สู่ามุ่ารถูเผู้ย่แพร่แลุ่ะสู่ร้างค์วามุ่เชั่่�อมุ่่�นให้แก่ผู้่้มุ่่สู่่วนไดิ้สู่่วนเสู่่ย่ที่่กฝ่่าย่	พร้อมุ่ก่นน่�การดิำาเนินงานของบริษั่ที่ฯ	ที่่�ย่ึดิหลุ่่กค์วามุ่

รบ่ผู้ดิิชั่อบตอ่สู่ง่ค์มุ่	(Social	Responsibility)	ใหค้์วามุ่สู่ำาค์ญ่กบ่ค์ณ่ธุรรมุ่แลุ่ะจำรยิ่ธุรรมุ่ในการดิำาเนนิกจิำการ	ย่ง่สู่ง่ผู้ลุ่ใหบ้รษิัท่ี่ฯ	

สู่ามุ่ารถูสู่ร้างค์่ณค์่าแลุ่ะภาพลุ่่กษัณ์ที่่�ดิ่	จำนเปี็นที่่�ปีระจำ่กษั์แก่สู่าย่ตาของสู่่งค์มุ่	ตลุ่อดิระย่ะเวลุ่าที่่�ดิำาเนินกิจำการมุ่าตลุ่อดิ	33	ปีี	

การดิำาเนินงานดิ้านค์วามุ่ร่บผู้ิดิชั่อบต่อสู่่งค์มุ่ของบริษั่ที่ฯ	สู่ามุ่ารถูแบ่งออกเปี็น	3	ดิ้านตามุ่หลุ่่กการ	Triple	Bottom	Line	ไดิ้แก่	

ดิ้านเศรษัฐกิจำ	สู่่งค์มุ่	แลุ่ะสู่ิ�งแวดิลุ่้อมุ่

	 บริษั่ที่ฯ	 ไดิ้เปีิดิเผู้ย่ราย่ลุ่ะเอ่ย่ดิการดิำาเนินงานดิ้านค์วามุ่ร่บผู้ิดิชั่อบต่อสู่่งค์มุ่ไว้ในราย่งานค์วามุ่ย่่�งย่่น	ปีระจำำาปีี	 2563 

(Sustainability	 Report	 2020)	 ที่่�งน่� 	 เพ่�อสู่ร้างค์วามุ่สู่มุ่ดิ่ลุ่ระหว่างผู้ลุ่กำาไรที่างธุ่รกิจำ	 แลุ่ะการตอบแที่นสู่่่สู่่งค์มุ่ 

โดิย่ค์วามุ่ร่บผู้ิดิชั่อบต่อสู่่งค์มุ่ที่่�บริษั่ที่ฯ	มุ่่การปีฏิิบ่ติอย่่างเปี็นร่ปีธุรรมุ่	มุ่่ดิ่งต่อไปีน่�

	 1.	การป็ระกอบกิจัการด้้วยความเป็็นธุรรม
	 ค์ณะกรรมุ่การบริษ่ัที่ฯ	 ได้ิตระหน่กถึูงค่์ณค่์าในการกำาก่บด่ิแลุ่กิจำการท่ี่�ด่ิ	 โดิย่ให้ค์วามุ่สู่ำาค่์ญก่บกระบวนการ 

ดิำาเนินกิจำการในท่ี่กข่�นตอน	 ยึ่ดิหลุ่่กบริหารงานภาย่ใต้ค์วามุ่โปีร่งใสู่	 เพ่�อเพิ�มุ่ข่ดิค์วามุ่สู่ามุ่ารถูในการแข่งข่น	แลุ่ะเพิ�มุ่ค์วามุ่เช่ั่�อมุ่่�น 

ให้แก่ผู้่้มุ่่สู่่วนได้ิสู่่วนเสู่่ย่ท่ี่กฝ่่าย่	 โดิย่ได้ิยึ่ดิแนวปีฏิิบ่ติตามุ่หลุ่่กการกำาก่บด่ิแลุ่กิจำการท่ี่�ด่ิตามุ่แนวที่างท่ี่�ตลุ่าดิหลุ่่กที่ร่พย์่แห่ง 

ปีระเที่ศไที่ย่กำาหนดิ

“คนดีี คนเก่่ง INTERLINK No. 1”
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บริิษััท อิินเตอิริ์ลิ้ิ�งค์์ ค์อิมมิวนิเค์ชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) 175

	 2.	การต้่อต้้านคอร์รัป็ชุัน
	 บริษ่ัที่มุ่่นโย่บาย่ในการดิำาเนินการต่อต้านการค์อร์ร่ปีช่ั่น	 โดิย่ได้ิจ่ำดิที่ำาแนวที่างการปีฏิิบ่ติเป็ีนลุ่าย่ลุ่่กษัณ์อ่กษัรไว้ในค่่์มุ่่อ 
จำรรย่าบรรณของกรรมุ่การ	แลุ่ะจำรรย่าบรรณของผู้่้บริหาร	 ซึี�งได้ิผู่้านการอน่มุ่่ติโดิย่ท่ี่�ปีระช่ั่มุ่ค์ณะกรรมุ่การบริษ่ัที่	ค์ร่�งท่ี่�	 7/2560	 
เมุ่่�อว่นท่ี่�	 9	พฤศจิำกาย่น	2560	จำนถึูงปัีจำจ่ำบ่น	 โดิย่ได้ิสู่่�อสู่ารไปีย่่งพน่กงานท่ี่กค์น	 โดิย่มุ่่การกำาหนดิให้มุ่่การอบรมุ่เก่�ย่วก่บนโย่บาย่	 
แลุ่ะแนวปีฏิิบ่ติในการต่อต้านการท่ี่จำริตค์อร์ร่ปีช่ั่น	แก่พน่กงานท่ี่กค์นในการปีฐมุ่นิเที่ศพน่กงานใหมุ่่	แลุ่ะติดิปีระกาศผู่้านบอร์ดิ 
ภาย่ในบริษ่ัที่ฯ	 อ่กท่ี่�งบนเว็บไซีต์ของบริษ่ัที่ฯ	 เพ่�อเผู้ย่แพร่แก่บ่ค์ค์ลุ่ท่ี่�วไปีท่ี่�สู่นใจำ	แลุ่ะเพ่�อสู่่งเสู่ริมุ่ให้พน่กงานมุ่่ค์วามุ่ร้่ค์วามุ่เข้าใจำ 
ท่ี่�ถู่กต้องแลุ่ะเพ่ย่งพอท่ี่�จำะนำาไปีใช้ั่ในการปีฏิิบ่ติงานอย่่างเหมุ่าะสู่มุ่

	 แลุ่ะในปีี	 2563	บริษ่ัที่ฯ	 ได้ิผู่้านการร่บรองการเป็ีน	 “สมาชิุกของแนวร่วมต่้อต้้านคอร์รัป็ชัุนของภาคเอกชุนไที่ย” 
โดิย่การร่บรองด่ิงกลุ่่าวจำะมุ่่อาย่่		3		ปีี	น่บจำากว่นท่ี่�มุ่่มุ่ติให้การร่บรอง	ว่นท่ี่�	30	ก่นย่าย่น	2563	จำากโค์รงการการสู่ร้างแนวร่วมุ่ปีฏิิบ่ติของ 
ภาค์เอกชั่นไที่ย่ในการต่อต้านการท่ี่จำริต	(CAC)

	 3.	การเคารพัสิที่ธุิมนุษยชุน
	 บริษ่ัที่ฯ	 ยึ่ดิหลุ่่กในการเค์ารพสิู่ที่ธิุมุ่น่ษัย่ชั่น	 ผู้่้บริหารแลุ่ะพน่กงานท่ี่กค์นต้องเค์ารพกฎหมุ่าย่	ขนบธุรรมุ่เน่ย่มุ่	ปีระเพณ่	 
ว่ฒนธุรรมุ่ท่ี่�แตกต่างก่นในแต่ลุ่ะพ่�นท่ี่�	 แลุ่ะเค์ารพหลุ่่กสิู่ที่ธิุมุ่น่ษัย่ชั่นสู่ากลุ่อย่่างเค์ร่งค์ร่ดิ	 ซึี�งเป็ีนพ่�นฐานในการพ่ฒนาที่ร่พย่ากร 
บ่ค์ค์ลุ่	แลุ่ะเพ่�อค์วามุ่มุ่่�นใจำ	บริษ่ัที่ฯ	มุ่่ค์วามุ่มุ่่่งมุ่่�นในการป้ีองก่นการลุ่ะเมิุ่ดิสิู่ที่ธิุมุ่น่ษัย่ชั่นโดิย่มุ่่นโย่บาย่ท่ี่�ช่ั่ดิเจำน	แลุ่ะแนวระเบ่ย่บ 
ปีฏิิบ่ติท่ี่�เป็ีนลุ่าย่ลุ่่กษัณ์อ่กษัร	 ซึี�งเป็ีนธุรรมุ่ก่บบ่ค์ลุ่ากรท่ี่กค์น	 ในการดิำาเนินการท่ี่�เหมุ่าะสู่มุ่	 เพ่�อเป็ีนการป้ีองก่นการลุ่ะเมิุ่ดิสิู่ที่ธิุ 
มุ่น่ษัย่ชั่นในท่ี่กกิจำกรรมุ่ที่างธุ่รกิจำของบริษ่ัที่	 ซึี�งมุ่่การดิำาเนินงานเป็ีนไปีตามุ่ข้อกำาหนดิของมุ่าตรฐานสู่ากลุ่	 ผู่้านกลุ่ไกการบริหาร 
งานของฝ่่าย่ที่ร่พย่ากรบ่ค์ค์ลุ่	บริษ่ัที่ฯ	 จึำงได้ิจ่ำดิที่ำา	 นโย่บาย่ด้ิานสิู่ที่ธิุมุ่น่ษัย่ชั่น	 (Human	 Right	 Policy)	 โดิย่บริษ่ัที่ฯ	 แลุ่ะ 
กลุ่่่มุ่	บริษ่ัที่	 อินเตอร์ลิุ่�งค์์	 รวมุ่ท่ี่�งกลุ่่่มุ่ค่่์ค้์าแลุ่ะพ่นธุมิุ่ตรธุ่รกิจำ	 เพ่�อจำะสู่ามุ่ารถูนำาไปีปีระย่่กต์ใช้ั่ในการดิำาเนินธุ่รกิจำ	แลุ่ะสู่่งเสู่ริมุ่ 
ให้ผู้่้เก่�ย่วข้องในห่วงโซ่ีอ่ปีที่าน	 เค์ารพต่อสิู่ที่ธิุมุ่น่ษัย่ชั่น	 มุ่่การดิำาเนินติดิตามุ่	ตรวจำสู่อบ	ปีระเมิุ่นค์วามุ่เสู่่�ย่งแลุ่ะผู้ลุ่กระที่บด้ิาน 
สิู่ที่ธิุมุ่น่ษัย่ชั่น	อย่่างสู่มุ่ำ�าเสู่มุ่อ	พร้อมุ่กำาหนดิแนวที่างหร่อมุ่าตรการในการบริหารจ่ำดิการค์วามุ่เสู่่�ย่งอย่่างเหมุ่าะสู่มุ่	 ด้ิวย่การให้ 
ท่ี่กหน่วย่งานมุ่่หน้าท่ี่�กำาก่บด่ิแลุ่แลุ่ะบริหารค์วามุ่เสู่่�ย่งท่ี่�อย่่่ในค์วามุ่ร่บผิู้ดิชั่อบของตน	 โดิย่บริษ่ัที่พ่ฒนาช่ั่องที่างการสู่่�อสู่าร 
แบบสู่องที่าง	 (Two	way	communication)	 เพ่�อท่ี่�จำะสู่่งเสู่ริมุ่ค์วามุ่ร้่	ค์วามุ่เข้าใจำ	แลุ่ะการปีฏิิบ่ติตนต่อการเค์ารพสิู่ที่ธิุมุ่น่ษัย่ชั่น	 
รวมุ่ท่ี่�งการเปิีดิโอกาสู่ให้พน่กงาน	แลุ่ะผู้่้มุ่่สู่่วนได้ิสู่่วนเสู่่ย่สู่ามุ่ารถูแสู่ดิงค์วามุ่คิ์ดิเห็น	สู่ะท้ี่อน	ปัีญหา	แจ้ำงเบาะแสู่หร่อข้อร้องเร่ย่น 
ในกรณ่มุ่่เหต่การณ์หร่อการกระที่ำาท่ี่�อาจำเข้าข่าย่ลุ่ะเมิุ่ดิสิู่ที่ธิุมุ่น่ษัย่ชั่น

 4.	การป็ฏิิบัต้ิต้่อแรงงานอย่างเป็็นธุรรม
	 บริษ่ัที่ฯ	ให้ค์วามุ่ค้่์มุ่ค์รอง	 ด่ิแลุ่	แลุ่ะจ่ำดิสู่รรสู่ว่สู่ดิิการอย่่างเหมุ่าะสู่มุ่ให้ก่บบ่ค์ลุ่ากรท่ี่กค์น	รวมุ่ท่ี่�งการค้่์มุ่ค์รองสู่ถูานภาพ 
การที่ำางานของบ่ค์ลุ่ากรท่ี่กสู่่วนงาน	 รวมุ่ท่ี่�งให้ค์วามุ่เสู่มุ่อภาค์ที่างโอกาสู่ในการเข้าที่ำางานอย่่างไมุ่่มุ่่การเลุ่่อกปีฏิิบ่ติ	 เพราะ 
บริษ่ัที่ฯ	 ตระหน่กด่ิว่าพน่กงานเป็ีนปัีจำจ่ำย่แห่งค์วามุ่ก้าวหน้า	 จึำงได้ิสู่น่บสู่น่นการพ่ฒนาบ่ค์ลุ่ากรให้ค์วามุ่ร้่ค์วามุ่สู่ามุ่ารถูสู่่ง 
โดิย่มุ่่แผู้นการพ่ฒนาราย่บ่ค์ค์ลุ่ปีระจำำาปีี	นอกจำากน่�	บริษ่ัที่ฯ	 มุ่่การด่ิแลุ่พน่กงานด้ิวย่การให้ผู้ลุ่ตอบแที่นท่ี่�เหมุ่าะสู่มุ่เป็ีนธุรรมุ่แลุ่ะ 
สู่อดิค์ลุ้่องก่บผู้ลุ่การดิำาเนินงานของบริษ่ัที่ฯ	ท่ี่�งในระย่ะสู่่�นแลุ่ะระย่ะย่าว	มุ่่การที่บที่วนอ่ตราผู้ลุ่ตอบแที่นให้อย่่่ในระด่ิบท่ี่�เหมุ่าะสู่มุ่ 
แลุ่ะแข่งข่นได้ิก่บตลุ่าดิแลุ่ะอ่ตสู่าหกรรมุ่เด่ิย่วก่นได้ิ	 รวมุ่ถึูงมุ่่การปีระเมิุ่นผู้ลุ่การปีฏิิบ่ติงาน	 ซึี�งพน่กงานท่ี่กค์นท่ี่กระด่ิบจำะมุ่่ 
ต่วช่ั่�ว่ดิ	 (KPI)	 แลุ่ะรวมุ่ท่ี่�งมุ่่การที่บที่วนสู่ว่สู่ดิิการในระด่ิบท่ี่�สู่่งกว่ากฎหมุ่าย่กำาหนดิไว้	 เช่ั่น	 กองท่ี่นสู่ำารองเลุ่่�ย่งช่ั่พ	สู่ว่สู่ดิิการ 
ค่์าร่กษัาพย่าบาลุ่ด้ิานสู่่ขภาพ	ค่์าร่กษัาพย่าบาลุ่ด้ิานอ่บ่ติเหต่	โค์รงการสู่ะสู่มุ่ห้่น	(E-JIB)	แลุ่ะสู่หกรณ์อินเตอร์ลิุ่�งค์์ให้ใจำ	เป็ีนต้น

	 5.	ความรับผู้ิด้ชุอบต้่อผูู้้บริโภค
	 บริษ่ัที่ฯ	 มุ่่ค์วามุ่มุ่่่งมุ่่�นในการสู่ร้างค์วามุ่พึงพอใจำแลุ่ะค์วามุ่มุ่่�นใจำให้ก่บผู้่้บริโภค์	 เพ่�อให้ได้ิร่บผู้ลิุ่ตภ่ณฑ์์แลุ่ะบริการท่ี่�ด่ิ 
มุ่่ค่์ณภาพ	ตามุ่มุ่าตรฐานค่์ณภาพ	ISO	9001:	2015	ในระด่ิบราค์าท่ี่�เหมุ่าะสู่มุ่	ให้ข้อมุ่่ลุ่โดิย่ไมุ่่บิดิเบ่อนข้อเท็ี่จำจำริง	แลุ่ะไมุ่่เปิีดิเผู้ย่ 
ข้อมุ่่ลุ่ลุ่่กค้์าหร่อผู้่้บริโภค์โดิย่ไมุ่่ได้ิร่บอน่ญาต	 อ่กท่ี่�งย่่งมุ่่การสู่ร้างสู่รรค์์นว่ตกรรมุ่อย่่างต่อเน่�อง	 เพ่�อสู่่งมุ่อบสิู่นค้์าแลุ่ะบริการท่ี่� 
ตอบสู่นองตามุ่ค์วามุ่ต้องการท่ี่�แท้ี่จำริงของผู้่้บริโภค์ท่ี่�งด้ิานค่์ณภาพแลุ่ะราค์าท่ี่�เป็ีนธุรรมุ่	 ซึี�งสิู่นค้์าแลุ่ะบริการจำะต้องมุ่่ 
ค์วามุ่ปีลุ่อดิภ่ย่ในระด่ิบมุ่าตรฐานสู่ากลุ่	เป็ีนมิุ่ตรต่อสิู่�งแวดิลุ้่อมุ่	แลุ่ะเสู่ริมุ่สู่ร้างการเติบโตอย่่างย่่�งย่่น	โดิย่การนำากลุ่ย่่ที่ธ์ุค์วามุ่เป็ีนเลิุ่ศ 
มุ่าใช้ั่ในการดิำาเนินงาน	 เพ่�อให้เกิดิค์วามุ่มุ่่�นใจำ	แลุ่ะได้ิร่บค์วามุ่พึงพอใจำสู่่งสู่่ดิ	พร้อมุ่ท่ี่�งจ่ำดิให้มุ่่สู่่วนงานท่ี่�ร่บผิู้ดิชั่อบการบริหาร 
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ลุ่่กค้์าสู่่มุ่พ่นธ์ุ	 โดิย่จำะได้ินำาข้อเสู่นอแนะเก่�ย่วก่บสิู่นค้์า	แลุ่ะบริการ	 รวมุ่ถึูงการให้ค์ำาปีรึกษัาเก่�ย่วก่บสิู่นค้์า	แลุ่ะบริการ	 รวมุ่ถึูง 
การให้ค์ำาปีรึกษัาเก่�ย่วก่บการใช้ั่งานการแก้ไขปัีญหา	รวมุ่ท่ี่�งมุ่่การบริการหลุ่่งการขาย่	 รวมุ่ท่ี่�งร่บข้อร้องเร่ย่น	 เพ่�อนำาข้อเสู่นอแนะ 

ไปีจ่ำดิที่ำาแผู้นงาน	สู่ำาหร่บปีร่บปีร่งปีระสิู่ที่ธิุภาพการดิำาเนินงานให้ด่ิขึ�น

	 6.	การดู้แลัความป็ลัอด้ภัยในชุ่วิต้	สุขอนามัยในสถานที่่�ที่ำางาน	แลัะรักษาสิ�งแวด้ลั้อม
 บริษ่ัที่ฯ	มุ่่่งมุ่่�นพ่ฒนาผู้ลิุ่ตภ่ณฑ์์ด้ิวย่ค์วามุ่ใสู่่ใจำต่อผู้ลุ่กระที่บท่ี่�มุ่่ต่อสิู่�งแวดิลุ้่อมุ่	ด้ิวย่ค์วามุ่ใสู่่ใจำต่�งแต่ต้นนำ�าไปีสู่่่ปีลุ่าย่นำ�าของ 
ผู้ลิุ่ตภ่ณฑ์์	ด่ิงน่�นผู้ลิุ่ตภ่ณฑ์์ท่ี่�นำาเข้ามุ่าจ่ำดิจำำาหน่าย่จึำงอย่่่ภาย่ใต้มุ่าตรฐาน	RoHS	(Restriction	of	Hazardous	Substances)	ซึี�งเป็ีน 
ระเบ่ย่บของสู่หภาพย่่โรปี	(Directive	2002	/	95	/	EC)	ท่ี่�กำาหนดิไว้เป็ีนมุ่าตรฐานที่างด้ิานสิู่�งแวดิลุ้่อมุ่	นอกจำากน่�นในการออกแบบศ่นย์่ 
Data	Center	ย่่งเน้นให้เกิดิการปีระหย่่ดิพลุ่่งงานสู่่งสู่่ดิ	รวมุ่ท่ี่�งการมุ่่ระเบ่ย่บปีฏิิบ่ติในการที่ำางานอย่่างช่ั่ดิเจำน	เพ่�อลุ่ดิผู้ลุ่กระที่บต่อ
สิู่�งแวดิลุ้่อมุ่

	 สู่่วนในด้ิานค์วามุ่ปีลุ่อดิภ่ย่ในช่ั่วิตแลุ่ะสู่่ขอนามุ่่ย่ของพน่กงานน่�น	บริษ่ัที่ฯ	ตระหน่กแลุ่ะให้ค์วามุ่สู่ำาค่์ญเสู่มุ่อมุ่า	ที่ำาให้มุ่่การ 
ดิำาเนินการในเร่�องด่ิงกลุ่่าวอย่่างต่อเน่�อง	 มุ่่การกำาหนดินโย่บาย่อาช่ั่วอนามุ่่ย่	ค์วามุ่ปีลุ่อดิภ่ย่	แลุ่ะสู่ภาพแวดิลุ้่อมุ่การที่ำางาน	 เพ่�อ 
ให้ท่ี่กหน่วย่งานมุ่่ระบบการจ่ำดิการอาช่ั่วอนามุ่่ย่แลุ่ะค์วามุ่ปีลุ่อดิภ่ย่ท่ี่�ด่ิ	 โดิย่ท่ี่�มุ่่่งหว่งท่ี่�จำะให้สู่ร้างเป็ีนว่ฒนธุรรมุ่ค์วามุ่ปีลุ่อดิภ่ย่ 
ภาย่ในองค์์กร	พน่กงานจำะต้องปีฏิิบ่ติตามุ่อย่่างเค์ร่งค์ร่ดิ	 อ่กท่ี่�งย่่งมุ่่การฝึ่กอบรมุ่เพ่�อสู่ร้างการตระหน่กถึูงค์วามุ่ปีลุ่อดิภ่ย่ในท่ี่� 
ที่ำางาน	เร่ย่นร้่ถึูงหลุ่่กการปีระเมิุ่นค์วามุ่เสู่่�ย่ง	การป้ีองก่น	การป้ีองก่น	การค์วบค่์มุ่	แลุ่ะการปีฏิิบ่ติอย่่างสู่มุ่ำ�าเสู่มุ่อ	โดิย่มุ่่การสู่่งเสู่ริมุ่ 
ให้พน่กงานฉ่ีดิว่ค์ซ่ีนป้ีองก่นไข้หว่ดิใหญ่	แลุ่ะในช่ั่วงปีี	2563	 ท่ี่�มุ่่แพร่ระบาดิของโรค์ติดิเช่ั่�อไวร่สู่โค์โรนา	 (โค์วิดิ-19)	ที่างบริษ่ัที่ฯ	 
มุ่่มุ่าตรการท่ี่�เข้มุ่งวดิ	 เพ่�อป้ีองก่นค์วามุ่เสู่่�ย่งน่�	 ด้ิวย่มุ่าตรการการตรวจำว่ดิอ่ณหภ่มิุ่ก่อนเข้าสู่ำาน่กงาน	แจำกหน้ากากผู้้า	 แลุ่ะ 
เจำลุ่แอลุ่กอฮอล์ุ่	 เพ่�อฆ่่าเช่ั่�อโรค์ให้ก่บพน่กงานท่ี่กค์น	 รวมุ่ไปีถึูงก่อนเข้าอาค์ารสู่ำาน่กงาน	 ผู้่้บริหาร	พน่กงาน	หร่อบ่ค์ค์ลุ่ภาย่นอก	 
ต้องสู่วมุ่หน้ากากอนามุ่่ย่หร่อหน้ากากผู้้าท่ี่กค์ร่�ง	เพ่�อป้ีองก่นการแพร่ระบาดิของโรค์ติดิเช่ั่�อไวร่สู่โค์โรนา	(โค์วิดิ-19)	เป็ีนต้น	

	 7.	การร่วมพััฒนาชุุมชุนหร่อสังคม
	 บริษ่ัที่ฯ	ตอบแที่นช่ั่มุ่ชั่นผู่้านโค์รงการแลุ่ะกิจำกรรมุ่ต่างๆ	 โดิย่มุ่่จ่ำดิปีระสู่งค์์เพ่�อพ่ฒนาสู่่งค์มุ่ให้เติบโตอย่่างย่่�งย่่น	 รวมุ่ท่ี่�ง 
ดิำาเนินกิจำการโดิย่ค์ำานึงถึูงผู้ลุ่กระที่บต่อช่ั่มุ่ชั่นรอบข้าง	 ร่บฟัังข้อเสู่นอแนะเพ่�อนำามุ่าปีร่บปีร่งให้เกิดิค่์ณค่์าร่วมุ่ก่นแก่ท่ี่กฝ่่าย่	 โดิย่ 
จ่ำดิกิจำกรรมุ่การบริจำาค์เลุ่่อดิขึ�น	 แลุ่ะปีระชั่าสู่่มุ่พ่นธ์ุให้ปีระชั่าชั่นบริเวณข้างเค่์ย่งสู่ามุ่ารถูร่วมุ่กิจำกรรมุ่ก่บบริษ่ัที่ฯ	 ได้ิ	 เพ่�อเป็ีน 
การสู่ร้างมุ่่สู่่วนร่วมุ่ระหว่างองค์์กรแลุ่ะช่ั่มุ่ชั่นใกลุ้่	ได้ิสู่ร้างสู่รรค์์ที่ำาสิู่�งด่ิๆ	ร่วมุ่ก่นเพ่�อสู่่งค์มุ่

	 8.	การม่นวัต้กรรมหร่อเผู้ยแพัร่นวัต้กรรม
	 บริษ่ัที่ฯ	ได้ิปีระกอบกิจำการอย่่างมุ่่ค์วามุ่ร่บผิู้ดิชั่อบต่อสู่่งค์มุ่	ด้ิวย่การปีฏิิบ่ติแลุ่ะต่ดิสิู่นใจำอย่่างเป็ีนระบบ	(System)	เริ�มุ่ต่�งแต่ 
การป้ีองก่น	 (Prevent)	 ร่กษัา	 (Maintain)	ปีร่บปีร่ง	 (Improve)	แลุ่ะพ่ฒนา	 (Development)	 เพ่�อสู่่งเสู่ริมุ่ให้เกิดินว่ตกรรมุ่ใหมุ่่	 
(Innovation)	 อย่่่เสู่มุ่อ	 โดิย่จ่ำดิให้มุ่่การสู่ำารวจำค์วามุ่พึงพอใจำของลุ่่กค้์าในแต่ลุ่ะกลุ่่่มุ่ธุ่รกิจำ	 เพ่�อการว่ดิระด่ิบค์วามุ่ค์าดิหว่ง 
ค์วามุ่พึงพอใจำของลุ่่กค้์า	 แลุ่ะนำาเอาค์วามุ่ต้องการของลุ่่กค้์า	 แลุ่ะนำาเอาเอาค์วามุ่ต้องการของลุ่่กค้์ามุ่าพ่ฒนาต่อย่อดิเป็ีน 
นว่ตกรรมุ่ใหมุ่่ๆ	 โดิย่นำาโปีรแกรมุ่ติดิตามุ่การสู่่งสิู่นค้์ามุ่าใช้ั่เพ่�อย่่นระย่ะเวลุ่าในการจ่ำดิสู่่งแลุ่ะติดิตามุ่สิู่นค้์า	 พ่ฒนา	 Interlink	
Application	 สู่่วนการปีระชั่าสู่่มุ่พ่นธ์ุ	 มุ่่การใช้ั่	Social	network	 เข้ามุ่ามุ่่บที่บาที่มุ่ากขึ�น	อาทิี่	YouTube	แลุ่ะการ	Live	สู่ดิ	 เมุ่่�อมุ่่	
New	Product

	 9.	นโยบายการไม่ลัะเมิด้ที่รัพัย์สินที่างป็ัญญาหร่อลัิขสิที่ธุิ�
	 บริษ่ัที่	 มุ่่นโย่บาย่การใช้ั่งานระบบเที่ค์โนโลุ่ย่่สู่ารสู่นเที่ศในองค์์กร	 โดิย่ได้ิจ่ำดิที่ำาแนวที่างการปีฏิิบ่ติเป็ีนลุ่าย่ลุ่่กษัณ์อ่กษัร	 
ตามุ่เอกสู่ารเลุ่ขท่ี่�	IT.005	/	14	/	BS	ซึี�งมุ่่ผู้ลุ่บ่งค่์บใช้ั่ต่�งแต่ว่นท่ี่�	6	มุ่กราค์มุ่	2557	ในการปีฏิิบ่ติเก่�ย่วก่บการไมุ่่ลุ่ะเมิุ่ดิที่ร่พย์่สิู่นที่างปัีญญา 
หร่อลิุ่ขสิู่ที่ธิุ�	 โดิย่บริษ่ัที่มุ่่แนวที่างในการดิำาเนินการเก่�ย่วก่บเร่�องราวต่างๆ	อาทิี่	พน่กงานท่ี่กค์นต้องลุ่งนามุ่ในบ่นทึี่กข้อตกลุ่งการไมุ่่ 
กระที่ำาค์วามุ่ผิู้ดิเก่�ย่วก่บค์อมุ่พิวเตอร์แลุ่ะการไมุ่่ลุ่ะเมิุ่ดิที่ร่พย์่สิู่นที่างปัีญญา	บริษ่ัที่มุ่่การกำาหนดินโย่บาย่การใช้ั่งานระบบ 
เที่ค์โนโลุ่ย่่สู่ารสู่นเที่ศของกลุ่่่มุ่บริษ่ัที่แลุ่ะได้ิมุ่่การตรวจำสู่อบการใช้ั่ระบบโปีรแกรมุ่ซีอฟัต์แวร์การที่ำางานของพน่กงานเพ่�อป้ีองก่น 
การใช้ั่ซีอฟัต์แวร์การที่ำางานของพน่กงาน	 เพ่�อท่ี่�จำะป้ีองก่นการใช้ั่ซีอฟัต์แวร์ท่ี่�ลุ่ะเมิุ่ดิลิุ่ขสิู่ที่ธิุ�หร่อไมุ่่เก่�ย่วข้องก่บการที่ำางาน	 โดิย่ถู่อ 
เปี็นหน้าที่่�ค์วามุ่ร่บผู้ิดิชั่อบโดิย่ตรงของผู้่้บริหาร	พน่กงานที่่กค์น	บริษั่ที่ในเค์ร่อ	ตลุ่อดิจำนผู้่้ร่บเหมุ่าที่่�ที่ำางานในนามุ่ของบริษั่ที่ฯ
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3. ความร่บผิดำชอบต่่อสั่งคมภายในิองค์กร
 บริษั่ที่ฯ	ดิำาเนินธุ่รกิจำตามุ่แนวที่างการพ่ฒนาอย่่างย่่�งย่่น	มุ่่การตระหน่กว่าพน่กงานเปี็นปีัจำจำ่ย่แห่งค์วามุ่ก้าวหน้า	บริษั่ที่ฯ	
จำึงไดิ้สู่น่บสู่น่นการพ่ฒนาบ่ค์ลุ่ากรให้มุ่่ค์วามุ่ร่้ค์วามุ่สู่ามุ่ารถู	มุ่่่งสู่ร้างที่่ศนค์ติที่่�ดิ่ให้เกิดิแก่บ่ค์ลุ่ากร	 ซีึ�งถู่อเปี็นข่�นแรกในการ
จำ่ดิปีระกาย่ค์วามุ่มุ่่่งมุ่่�นต่�งใจำในการสู่ร้างค์วามุ่ร่บผู้ิดิชั่อบต่อสู่่งค์มุ่ให้แก่บ่ค์ลุ่ากรภาย่ในองค์์กรต่�งแต่ระดิ่บผู้่้บริหาร	ห่วหน้า
งานแลุ่ะพน่กงานในสู่่วนต่างๆ	พร้อมุ่ที่่�งมุ่่การดิ่แลุ่ให้ไดิ้ร่บผู้ลุ่ตอบแที่นที่่�เหมุ่าะสู่มุ่เปี็นธุรรมุ่แลุ่ะสู่อดิค์ลุ่้องก่บผู้ลุ่การดิำาเนิน
งานของบริษั่ที่ฯ	ที่่�งในระย่ะสู่่�นแลุ่ะระย่ะย่าว	มุ่่่งลุ่ดิผู้ลุ่กระที่บดิ้านสู่ิ�งแวดิลุ่้อมุ่จำากการดิำาเนินธุ่รกิจำ	ดิ้วย่การปีลุ่่กฝ่ังจำิตสู่ำานึก
ค์วามุ่ตระหน่กร่้ให้ก่บพน่กงานที่่กระดิ่บ	รวมุ่ที่่�งการพ่ฒนากระบวนการดิำาเนินงานที่่กข่�นตอน	อ่กที่่�งย่่งมุ่่่งดิำาเนินกิจำกรรมุ่เพ่�อ
สู่ร้างเค์ร่อข่าย่ให้เกิดิการพ่ฒนาอย่่างย่่�งย่่น	พร้อมุ่ที่่�งนำาไปีปีฏิิบ่ติให้เกิดิผู้ลุ่อย่่างเปี็นร่ปีธุรรมุ่	ตามุ่แนวกิจำกรรมุ่แลุ่ะร่ปีแบบ
ของโค์รงการต่างๆ	ที่่�จำ่ดิขึ�น	โดิย่แบ่งเปี็น	2	ดิ้าน	ดิ่งน่�

(1) ดี้านบุุคลาก่ร
• สัมมนาป็ระจัำาป็ี:	 ถู่อเปี็นกิจำกรรมุ่ที่่�จำ่ดิขึ�นเพ่�อให้พน่กงานแลุ่ะผู้่้บริหารไดิ้เร่ย่นร่้แลุ่ะค์วามุ่เข้าใจำในการปีฏิิบ่ต ิ

งานของแต่ลุ่ะสู่่วนงาน	 สู่่งผู้ลุ่ให้บ่ค์ลุ่ากรที่่�ปีฏิิบ่ติงานสู่ามุ่ารถูดิึงศ่กย่ภาพการที่ำางานออกมุ่าไดิ้อย่่างเต็มุ่ที่่� 
มุ่ป่ีระสู่ทิี่ธุภิาพในการปีฏิบิต่งิานอย่า่งสู่ง่สู่ด่ิ	ซีึ�งเปีน็สู่ิ�งสู่ำาค์ญ่ที่่�ที่ำาใหบ้รษิัท่ี่ฯ	สู่ามุ่ารถูดิำาเนนิธุร่กจิำไดิต้ามุ่นโย่บาย่แลุ่ะ 
เปี้าหมุ่าย่ที่่�กำาหนดิไว้

• ต้รวจัสขุภาพัป็ระจัำาป็:ี	สู่ง่เสู่รมิุ่การตรวจำสู่ข่ภาพแลุ่ะสู่ข่อนามุ่ย่่ที่่�เหมุ่าะสู่มุ่ของพนก่งาน	สู่รา้งเสู่รมิุ่ศก่ย่ภาพที่่�ดิข่อง 
ร่างกาย่ให้พร้อมุ่ที่่�จำะปีฏิิบ่ติงานอย่่่เสู่มุ่อ	โดิย่จำะตรวจำสู่่ขภาพให้แก่พน่กงานที่่กๆ	ต้นปี	ี

• ที่่องเที่่�ยวป็ระจัำาป็ี:	 ถู่อเปี็นกิจำกรรมุ่ที่่�จำ่ดิขึ�นที่่กปีี	 เพ่�อให้บ่ค์ลุ่ากรในองค์์กรไดิ้ผู้่อนค์ลุ่าย่ค์วามุ่เค์ร่ย่ดิจำาก 
การปีฏิิบ่ติงานเสู่ริมุ่สู่ร้างค์วามุ่สู่่มุ่พ่นธุ์ที่่�ดิ่ระหว่างพน่กงานแลุ่ะผู้่้บริหาร	แลุ่ะพน่กงานก่บพน่กงานเองผู้่านกิจำกรรมุ่ 
สู่่นที่นาการต่างๆ	เชั่่น	ก่ฬาสู่่	กิจำกรรมุ่แรลุ่ลุ่่�	 เปี็นต้น	แต่เน่�องดิ้วย่	ในปีี	2563	เกิดิการสู่ถูานการณ์การแพร่ระบาดิ 
ของโรค์ตดิิเชั่่�อไวรสู่่โค์โรนา	2019	(COVID-19)	จำงึที่ำาใหก้ารที่อ่งเที่่�ย่วปีระจำำาปี	ี2563	ถูก่เลุ่่�อนออกไปี	แตเ่มุ่่�อสู่ถูานการณ์ 
ดิ่งกลุ่่าวดิ่ขึ�น	ที่างบริษั่ที่ฯ	ย่่งค์งกลุ่่บมุ่าจำ่ดิกิจำกรรมุ่ที่่องเที่่�ย่วปีระจำำาปีี	เพ่�อบ่ค์ลุ่ากรภาย่ในองค์์กรอย่่างแน่นอน

• สหกรณ์์อินเต้อร์ลัิ�งค์ให้ใจั:	 ก่อต่�งแลุ่ะดิำาเนินงานโดิย่มุ่่ว่ตถู่ปีระสู่งค์์สู่ำาค์่ญเพ่�อปีลุ่่กฝ่ังให้บ่ค์ลุ่ากรร่้จำ่ก 
ปีระหย่่ดิ	อดิออมุ่	แลุ่ะชั่่วย่เหลุ่่อบ่ค์ลุ่ากรที่่�มุ่่ปีัญหาที่างการเงิน	เพ่�อสู่่งเสู่ริมุ่ให้บ่ค์ลุ่ากรมุ่่วิน่ย่ที่างการเงินที่่�ดิ่

• กจิักรรม	Walk	For	Health	For	Hope	ระด้ม	5	ลัา้นกา้ว	เป็ลั่�ยนพัลังักา้วเป็น็พัลังัใจั	ป็	ี2:	สู่ง่เสู่รมิุ่ใหพ้นก่งานสู่ข่ภาพที่่�ดิ่ 
โดิย่เปีน็กจิำกรรมุ่ที่่�สู่ง่เสู่รมิุ่ใหพ้นก่งานเดินิขึ�น-ลุ่ง	ภาย่ในอาค์ารสู่ำานก่งาน	ซีึ�งจำำานวนกา้วที่่�เกดิิขึ�นจำะถูก่แปีรเปีน็มุ่ลุ่่ค์า่ 
ที่างการเงินโดิย่ที่่ก	1	ก้าว	บริษั่ที่ฯ	บริจำาค์	0.04	สู่ตางค์์	เพ่�อสู่มุ่ที่บที่่นการดิำาเนินกิจำกรรมุ่โค์รงการต้นกลุ่้าค์วามุ่ดิ่ของ 
สู่่งค์มุ่	ปีี	2	ของมุ่่ลุ่นิธุิอินเตอร์ลุ่ิ�งค์์ให้ใจำ

• กจิักรรมบรจิัาคเลัอ่ด้	Give	Blood	Together	Season	2	“หน่�งคนใหห้ลัายคนรบั”:	สู่ง่เสู่รมิุ่ใหผู้้่บ้รหิารแลุ่ะพนก่งานไดิ้ 
มุ่่โอกาสู่เข้าร่วมุ่บริจำาค์โลุ่หิตให้ก่บสู่ภากาชั่าดิไที่ย่	เพราะการบริจำาค์โลุ่หิตถู่อเปี็นการเสู่่ย่สู่ลุ่ะที่่�ย่ิ�งใหญ่	เปี็นการต่อ 
ชั่ว่ติใหก้บ่ผู้่อ้่�น	โดิย่การบรจิำาค์เลุ่อ่ดิ	1	ค์ร่�ง	สู่ามุ่ารถูชั่ว่ย่ตอ่ชั่ว่ติใหก้บ่ผู้่ป้ีว่ย่ไดิถู้งึ	3	ค์น	แลุ่ะเพ่�อใหท้ี่างสู่ภากาชั่าดิไที่ย่	 
มุ่่เลุ่่อดิเพ่ย่งพอในการร่กษัาชั่่วิตของผู้่้ปี่วย่ตลุ่อดิไปี

• โครงการรณ์รงคส์รา้งวนิยัที่างการเงนิ: จำด่ิต่�งขึ�นเพ่�อรณรงค์ใ์หพ้นก่งานตระหนก่	มุ่จ่ำติสู่ำานกึ	พรอ้มุ่ที่่�งปีลุ่ก่ฝ่งันสิู่ย่่ใน 
การอดิออมุ่	มุ่ว่นิย่่ในการใชั่จ้ำา่ย่	ร่จ้ำก่การเกบ็แลุ่ะการใชั่เ้งนิอย่า่งถูก่วธิุ	่ปีลุ่อดิหน่�	ที่่�สู่ำาค์ญ่ที่่�สู่ด่ิ	พนก่งานตอ้งร่จ้ำก่วธิุก่าร 
วางแผู้นการใชั่้เงิน	อ่กที่่�งย่่งสู่ร้างค์วามุ่ร่้	ค์วามุ่เข้าใจำในการที่่�จำะนำาเงินออมุ่ที่่�มุ่่ไปีขย่าย่ต่อดิอกผู้ลุ่	แลุ่ะสู่ามุ่ารถูนำา 
ค์วามุ่ร่้ที่่�ไดิ้ร่บไปีใชั่้	 หร่อแนะนำาค์นในค์รอบค์ร่ว	 ค์นรอบข้าง	 ให้มุ่่วิธุ่ในการวางแผู้นเร่�องการใชั่้เงินจำนถูึง 
ย่ามุ่เกษั่ย่ณอาย่่	Happy	Money	ถู่อไดิ้ว่าเปี็นห่วข้อหนึ�งใน	“ค์วามุ่สู่่ข	8	ปีระการ”	เปี็นการเสู่ริมุ่สู่ร้างค์่ณภาพชั่่วิต
ของพน่กงาน

• Interlink	Training	Course:	บริษั่ที่ฯ	มุ่่นโย่บาย่ในการพ่ฒนาบ่ค์ลุ่ากรอย่่างต่อเน่�อง	เพ่�อสู่่งเสู่ริมุ่ให้บ่ค์ลุ่ากรมุ่่ค์วามุ่ร่ ้
แลุ่ะค์วามุ่สู่ามุ่ารถูในการที่ำางานให้เกิดิปีระสู่ิที่ธุิผู้ลุ่อย่่างสู่่งสู่่ดิ	 จำึงไดิ้จำ่ดิให้มุ่่การอบรมุ่ให้ค์วามุ่ร่้บ่ค์ลุ่ากรภาย่ใน 
บริษั่ที่ฯ	อย่่่เสู่มุ่อ	ซีึ�งเปี็นการสู่่งเสู่ริมุ่	แนะนำาข้อมุ่่ลุ่การที่ำางานแลุ่ะวิธุ่ใชั่้งานที่่�เหมุ่าะสู่มุ่ของผู้ลุ่ิตภ่ณฑ์์ที่่กปีระเภที่	 
ที่ำาให้บ่ค์ลุ่ากรที่่กค์นมุ่่ค์วามุ่ร่้แลุ่ะค์วามุ่เข้าใจำพ่�นฐานในสู่ินค์้าแลุ่ะบริการของบริษั่ที่ฯ	
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• โครงการ	Morning	Talk:	บรษิัท่ี่ฯ	ไดิมุ้่ก่ารพฒ่นานวต่กรรมุ่ที่างดิา้นค์ณ่ภาพของผู้ลุ่ติภณ่ฑ์แ์ลุ่ะบรกิารอย่่เ่สู่มุ่อ	เพ่�อเปีน็ 
การตอบสู่นองค์วามุ่ตอ้งการของผู้่บ้รโิภค์	ซีึ�งนอกจำากงบปีระมุ่าณในการวิจำย่่แลุ่ะพฒ่นาที่่�มุ่อ่ย่า่งตอ่เน่�องแลุ่ว้	ย่ง่ไดิมุ้่ ่
การพ่ฒนาบ่ค์ลุ่ากรเพ่�อให้มุ่่ศ่กย่ภาพที่่�จำะสู่ามุ่ารถูสู่นองตอบค์วามุ่ต้องการของลุ่่กค์้าไดิ้แบบ	One	 stop	 service	 
โค์รงการน่�ถู่อกำาเนิดิมุ่าเพ่�อเปี็นกิจำกรรมุ่ที่่�ชั่่วย่ในการสู่านสู่่มุ่พ่นธุ์	วิเค์ราะห์การที่ำางานของพน่กงานในแต่ลุ่ะสู่่ปีดิาห์ 
ที่่�ผู้า่นมุ่า	โดิย่มุ่ก่ารเสู่นอแนะ	แนวแกไ้ขปีญัหาที่่�เกดิิขึ�นในการปีฏิบิต่งิาน	แลุ่ะที่ำาค์วามุ่เขา้ใจำกบ่ผู้ลุ่ติภณ่ฑ์ต์า่ง	ๆ 	เพ่�อให ้
เกิดิค์วามุ่เข้าใจำตรงก่น	อ่นจำะสู่่งผู้ลุ่ให้สู่ามุ่ารถูให้ค์ำาแนะนำาแก่ผู้่้บริโภค์ไดิ้อย่่างถู่กต้อง

• อบรมการใชุค้อมพัวิเต้อรเ์บ่�องต้น้:	อบรมุ่ให้ค์วามุ่ร่้บ่ค์ลุ่ากรภาย่ในเก่�ย่วก่บค์วามุ่ร่้เบ่�องต้นในการใชั่้ค์อมุ่พิวเตอร ์
ในการปีฏิิบ่ติงาน	เชั่่น	การบำาร่งร่กษัา	การแก้ไขปีัญหาเบ่�องต้น	การใชั่้โปีรแกรมุ่	Navision	ฯลุ่ฯ	

• โครงการ	5ส.:	มุ่่ว่ตถู่ปีระสู่งค์์เพ่�อพ่ฒนาแลุ่ะปีร่บปีร่งการปีฏิิบ่ติงานของบ่ค์ลุ่ากรให้มุ่่ปีระสู่ิที่ธุิภาพ	สู่่งเสู่ริมุ่การมุ่ ่
สู่่วนร่วมุ่ในการพ่ฒนาค์่ณภาพในการที่ำางานให้แก่บ่ค์ลุ่ากรที่่กระดิ่บ	 ที่่�งย่่งเปี็นการปีลุ่่กฝ่ังการสู่ร้างวิน่ย่แลุ่ะ 
ค์่ณลุ่่กษัณะนิสู่่ย่ที่่�ดิ่ในการปีฏิิบ่ติงาน	 ซีึ�งการนำากิจำกรรมุ่	 5สู่.	 มุ่าใชั่้เปี็นพ่�นฐานในการดิำาเนินงานน่�นย่่งก่อให้เกิดิ 
ค์วามุ่สู่ามุ่่ค์ค์่ในหมุ่่่ค์ณะอ่กดิ้วย่

• อบรมการด้ับเพัลัิงขั�นต้้น :	 เปี็นการอบรมุ่เพ่�อให้ค์วามุ่ร่้วิธุ่การดิ่บเพลุ่ิงข่�นต้น	 แลุ่ะนำาไปีปีฏิิบ่ติไดิ้จำริง 
เมุ่่�อเกิดิเหต่ฉี่กเฉีินเชั่่น	ค์วามุ่ร่้เก่�ย่วก่บการเกิดิอ่ค์ค์่ภ่ย่	การใชั่้อ่ปีกรณ์ดิ่บเพลุ่ิง	การปีฐมุ่พย่าบาลุ่	ฯลุ่ฯ

• การฝึึกซ้้อมอพัยพัหน่ไฟ:	มุ่่ว่ตถู่ปีระสู่งค์์เพ่�อวางแผู้นแลุ่ะซี้อมุ่อพย่พเมุ่่�อเกิดิอ่ค์ค์่ภ่ย่	โดิย่ให้บ่ค์ลุ่ากรเข้าไปีอย่่่ใน 
สู่ถูานการณ์จำำาลุ่องเพ่�อที่่�จำะสู่ามุ่ารถูเตร่ย่มุ่พร้อมุ่	ไมุ่่ต่�นตระหนก	แลุ่ะไมุ่่ปีระมุ่าที่เมุ่่�อเกิดิสู่ถูานการณ์จำริง

• โครงการฝึึกอาชุ่พั:	เปี็นกิจำกรรมุ่ที่่�จำ่ดิขึ�นเพ่�อเปี็นการสู่อนการปีร่งอาหาร	ที่่�มุ่่ค์่ณค์่าที่างโภชั่นาการแลุ่ะมุ่่ปีระโย่ชั่น ์
ต่อสู่่ขภาพร่างกาย่	แลุ่ะสู่ามุ่ารถูต่อย่อดิให้เปี็นอาชั่่พเสู่ริมุ่ราย่ไดิ้ของพน่กงาน	ซีึ�งถู่อเปี็นการเพิ�มุ่ราย่ไดิ้อ่กที่างหนึ�ง

(2) ดี้านสิ่่�งแวดีล้อม
• โครงการอนุรักษ์พัลัังงาน:	กิจำกรรมุ่ที่่�จำ่ดิขึ�นเพ่�อให้ที่่กหน่วย่งาน	ไดิ้มุ่่สู่่วนร่วมุ่ในการรณรงค์์	ใชั่้ค์วามุ่ค์ิดิสู่ร้างสู่รรค์ ์

ในการค์ิดิค์้นวิธุ่การอน่ร่กษั์พลุ่่งงาน	ลุ่ดิปีัญหาโลุ่กร้อน	ปีลุ่่กฝ่ังจำิตสู่ำานึกในการหวงแหน	ปี้องก่น	แลุ่ะแก้ไขปีัญหา 
สู่ิ�งแวดิลุ่้อมุ่	ซีึ�งในปีี	 2558	จำนถูึงปีัจำจำ่บ่น	 ไดิ้จำ่ดิกิจำกรรมุ่ขึ�นในห่วข้อ	 “ร่้แลุ่้วร่กษั์เลุ่ย่”	แลุ่ะ	 “ใค์รใสู่่ใจำมุ่ากกว่าก่น” 
โดิย่การร่วมุ่ก่นค์ิดิวิธุ่การที่่�จำะปีระหย่่ดิพลุ่่งงานแลุ่ะอน่ร่กษั์สู่ิ�งแวดิลุ่้อมุ่	ซีึ�งผู้ลุ่การดิำาเนินงานจำากการจำ่ดิโค์รงการฯ 
ก่อให้ เกิดิผู้ลุ่ดิ่ที่่� งต่วบ่ค์ลุ่ากรแลุ่ะต่อองค์์กร	 เปี็นการกระต่้นให้ เกิดิค์วามุ่ต่�นต่วในการให้ค์วามุ่สู่ำาค์่ญ 
ก่บการใชั่้ที่ร่พย่ากรธุรรมุ่ชั่าติอย่่างร่้ค์่ณค์่า	 ที่่�งย่่งเปี็นแรงผู้ลุ่่กดิ่นสู่ำาค์่ญที่่�ที่ำาให้เกิดิค์วามุ่เปี็น	 องค์์กรสู่่เข่ย่ว	 
(Green	Organization)	ที่่�มุ่่การร่้จำ่กใชั่้ร่กษัาที่ร่พย่ากรธุรรมุ่ชั่าติอย่่างร่้ค์่ณค์่ามุ่ากที่่�สู่่ดิ

• โครงการอนุรักษ์พัลัังงานหาร	2:	เปี็นโค์รงการที่่�ต่อย่อดิมุ่าจำากโค์รงการอน่ร่กษั์พลุ่่งงาน	ซีึ�งให้พน่กงานที่ำากิจำกรรมุ่ 
เพ่�ออน่ร่กษั์พลุ่่งงาน	แลุ่ะสู่ิ�งแวดิลุ่้อมุ่	พร้อมุ่ที่่�งย่่งเปี็นการปีลุ่่กจำิตสู่ำานึกให้ก่บพน่กงานไดิ้มุ่องเห็นถูึงค์วามุ่สู่ำาค์่ญ 
ของการอน่ร่กษั์พลุ่่งงาน	โดิย่ให้พน่กงานแต่ลุ่ะชั่่�นจำ่บมุ่่อปีฏิิบ่ติร่วมุ่ก่น	เชั่่น	ชั่่�น	2	แลุ่ะ	ข่�น	4	ร่วมุ่ก่นนำาขวดินำ�า	แลุ่ะ 
กระดิาษัลุ่่งที่่�ไมุ่่ใชั่้งานมุ่าหย่่อนใสู่่ภาชั่นะที่่�ที่างโค์รงการไดิ้จำ่ดิเตร่ย่มุ่ไว้ให้	 สู่่วนขวดินำ�าที่่�ไดิ้จำะถู่กสู่่งต่อไปีย่่ง 
ต่้น้องมุ่อมุ่แมุ่มุ่	(พาน้องกลุ่่บบ้าน)	เปีลุ่่�ย่นขวดิพลุ่าสู่ติกที่่�ใชั่้แลุ่้วเปี็นขวดิใหมุ่่	โดิย่การสู่่งกลุ่่บไปีย่่งต้นกระบวนการ	 
กิจำกรรมุ่ดิ่งกลุ่่าวย่่งเปี็นการสู่ร้างการมุ่่สู่่วนร่วมุ่ระหว่างองค์์กร	 แลุ่ะพน่กงานที่่�ร่วมุ่มุ่่อก่น	 จำนก่อให้เกิดิค์วามุ่เปี็น	 
องค์์กรสู่่เข่ย่ว	(Green	Organization)	

• โครงการใชุ้ที่รัพัยากรอย่างคุ้มค่า:	 ตามุ่หลุ่่ก	 3Rs	ซีึ�งเปี็นหลุ่่กมุ่าตรฐานสู่ากลุ่ที่่�เปี็นแนวปีฏิิบ่ติที่่�ใชั่้ในการกำาจำ่ดิ 
เศษัซีากของเสู่ย่่	บรษิัท่ี่ฯ	ไดิน้ำามุ่าเปีน็แนวที่าง	ใชั่เ้ปีน็นโย่บาย่ในการดิำาเนนิงาน	เพ่�อลุ่ดิผู้ลุ่กระที่บที่่�มุ่ต่อ่สู่ิ�งแวดิลุ่อ้มุ่ 
จำากการปีฏิิบติ่งานในกระบวนการที่ำางานตา่งๆ	ถู่อเปีน็กลุ่ไกในการพ่ฒนาองค์ก์รอย่า่งย่่�งย่่น	ด้ิวย่การใช้ั่หลุ่ก่การจำด่ิสู่รร 
ที่ร่พย่ากรบ่ค์ค์ลุ่ผู้่านการปีลุ่่กฝ่ังแนวค์วามุ่ค์ิดิพ่�นฐานที่างดิ้านการที่ำางานอย่่างใสู่่ใจำต่อสู่ิ�งแวดิลุ่้อมุ่	ตามุ่หลุ่่ก	3Rs	
ดิ่งน่�



บริิษััท อิินเตอิริ์ลิ้ิ�งค์์ ค์อิมมิวนิเค์ชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) 179

	 อ่กที่่�งบริษั่ที่ฯ	ย่่งค์งสู่น่บสู่น่นการนำาว่สู่ดิ่กลุ่่บมุ่าใชั่้ใหมุ่่	เชั่่น	การใชั่้กระดิาษัสู่องหน้า	การปีิดิเค์ร่�องปีร่บอากาศ	แลุ่ะปีิดิไฟั 
ในชั่่วงเวลุ่าพ่กกลุ่างว่น	 เพ่�อลุ่ดิการใชั่้พลุ่่งงาน	การเดิินขึ�นลุ่งบ่นไดิแที่นการใชั่้ลิุ่ฟัต์	 การใช้ั่รถูร่วมุ่ก่นในที่างเด่ิย่วก่น	 ในกรณ่ 
ปีฏิิบ่ติงานนอกสู่ถูานท่ี่�	การที่ำาโค์รงการด่ิงกลุ่่าวจำะสู่่งผู้ลุ่	ในเชิั่งต่วเลุ่ขค่์าพลุ่่งงานหร่อต่วเลุ่ขค่์าใช้ั่จ่ำาย่ท่ี่�ลุ่ดิลุ่ง	อ่กท่ี่�งช่ั่วย่ในการปีลุ่่กฝั่ง 
ให้เปี็นนิสู่่ย่สู่่วนต่วแลุ่ะนำากลุ่่บไปีใช้ั่ชั่่วิตปีระจำำาว่นของค์รอบค์ร่วเพ่�อเปี็นพลุ่เมุ่่องที่่�ดิ่ของสู่่งค์มุ่	แลุ่ะชั่่วย่อน่ร่กษั์พลุ่่งงาน	แลุ่ะ 
สู่ิ�งแวดิลุ่้อมุ่	ที่ำาให้พน่กงานแลุ่ะองค์์กรอย่่่ร่วมุ่ก่บสู่่งค์มุ่แลุ่ะสู่ิ�งแวดิลุ่้อมุ่ไดิ้อย่่างย่่�งย่่น

4. ความร่บผิดำชอบต่่อสั่งคมภายนิอกองค์กร 
	 ปีัจำจำ่บ่น	บริษั่ที่ฯ	มุ่่ต่วแที่นจำำาหน่าย่	(Dealer)	มุ่ากถูึง	17,000	ราย่	ที่่�งในเขตกร่งเที่พมุ่หานค์ร	ปีริมุ่ณฑ์ลุ่	แลุ่ะต่างจำ่งหว่ดิ	 
ดิ่งน่�นเพ่�อชั่่วย่ให้บริษั่ที่ฯ	 สู่ามุ่ารถูกระจำาย่สู่ินค์้าแลุ่ะบริการไดิ้อย่่างรวดิเร็วมุ่ากย่ิ�งขึ�น	 รวมุ่ที่่�งเพ่�อเปี็นการสู่น่บสู่น่น 
การขย่าย่ตลุ่อดิในภ่มุ่ิภาค์	บริษั่ที่ฯ	 จำึงไดิ้ที่ำาการเปีิดิสู่าขาตามุ่จำ่ดิต่างๆ	ที่่�วภ่มุ่ิภาค์ของปีระเที่ศไที่ย่	 เพ่�อให้ต่วแที่นจำำาหน่าย่ 
ไดิ้ในราค์าเดิ่ย่วก่บราค์าในกร่งเที่พฯ	อ่กที่่�งไดิ้จำ่ดิจำำาหน่าย่สู่ินค์้าไปีย่่งปีระเที่ศเพ่�อนบ้านผู้่านต่วแที่นจำำาหน่าย่	ที่่�งปีระเที่ศลุ่าว 
ปีระเที่ศก่มุ่พ่ชั่า	ปีระเที่ศพมุ่่า	รวมุ่ไปีถูึงลุ่่กค์้าในแที่บเอเชั่่ย่	อาที่ิ	ปีระเที่ศมุ่าเลุ่เซี่ย่	ปีระเที่ศเว่ย่ดินามุ่	แลุ่ะปีระเที่ศสู่ิงค์โปีร์	ฯลุ่ฯ 
พร้อมุ่ที่่�งจำ่ดิให้มุ่่โค์รงการ	 “สู่่งฟัร่	 ที่่�วไที่ย่”	 อ่กที่่�งบริษั่ที่มุ่่นโย่บาย่	 “ค์่ณสู่่�ง	 เราสู่่ง”	 ถู่อเปี็นนโย่บาย่ที่่�สู่อดิร่บก่บ 
สู่ถูานการณ์การแพร่ระบาดิของโรค์ติดิเชั่่�อไวร่สู่โค์โรนา	2019	(COVID	-	19)	แลุ่ะถู่อเปี็นมุ่าตรการชั่่วย่ลุ่่กค์้าในสู่ถูานการณ ์
วิกฤติเชั่่นน่�	พร้อมุ่ก้าวผู้่านวิกฤติค์ร่�งน่�ไปีดิ้วย่ก่น	ดิ้วย่ค์วามุ่ตระหน่กในค์วามุ่สู่ำาค์่ญของผู้่้บริโภค์	บริษั่ที่ฯ	จำึงไดิ้ให้ค์วามุ่สู่ำาค์่ญ 
ก่บการบริการที่่กระดิ่บ	 โดิย่เน้นมุ่่่งเน้นแลุ่ะปีลุ่่กฝ่ังค์วามุ่มุ่่	 Service	Mind	 ให้ก่บพน่กงานที่่กค์น	 เพ่�อเปี็นการดิ่แลุ่	 แลุ่ะ 
สู่ร้างค์วามุ่เชั่่�อมุ่่�นแสู่ดิงให้เห็นถูึงค์วามุ่จำริงใจำแลุ่ะใสู่่ใจำผู้ลุ่ิตภ่ณฑ์์แลุ่ะการบริการ	

	 ดิ้วย่ค์วามุ่ตระหน่กในสู่ิที่ธุิของผู้่้บริโภค์	สู่่งผู้ลุ่ให้บริษั่ที่ฯ	ให้ค์วามุ่สู่ำาค์่ญต่อการบริหารจำ่ดิการค์วามุ่สู่่มุ่พ่นธุ์อ่นดิ่ก่บลุ่่กค์้า 
ที่่�งกอ่นแลุ่ะหลุ่ง่การขาย่	การใหข้อ้มุ่ลุ่่ในเร่�องผู้ลุ่ติภณ่ฑ์แ์ลุ่ะบรกิารแกลุ่่ก่ค์า้ที่่�ตรงตอ่ค์วามุ่เปีน็จำรงิแลุ่ะเพย่่งพอตอ่ค์วามุ่ตอ้งการ	 
การมุ่่ง่มุ่่�นพฒ่นาเพ่�อสู่รา้งนวต่กรรมุ่ของผู้ลุ่ติภณ่ฑ์	์แลุ่ะบรกิารอย่า่งตอ่เน่�อง	รวมุ่ไปีถูงึการใหค้์วามุ่ร่	้เพ่�อใชั่ป้ีระกอบการตด่ิสู่นิใจำ 
เลุ่อ่กซี่�อผู้ลุ่ติภณ่ฑ์แ์ลุ่ะการบรกิาร	โดิย่ใหค้์วามุ่สู่ำาค์ญ่กบ่กระบวนการแลุ่ะกจิำกรรมุ่ที่่�กอ่ใหเ้กดิิปีระโย่ชั่นแ์กสู่่ง่ค์มุ่แลุ่ะสู่ิ�งแวดิลุ่อ้มุ่	 
เพ่�อนำาไปีสู่่่การบริโภค์อย่่างย่่�งย่่นแลุ่ะการเจำริญเติบโตอย่่างต่อเน่�องที่างดิ้านเศรษัฐกิจำ

	 ดิ่งน่�น	เพ่�อเปี็นการตอบสู่นองต่อเจำตนารมุ่ณ์ที่่�มุ่่ต่อผู้่้บริโภค์แลุ่ะเพ่�อเปี็นการค์่นค์่ณค์่าสู่่่สู่่งค์มุ่อย่่างย่่�งย่่น	บริษั่ที่ฯ	จำึงไดิ้ 
จำ่ดิโค์รงการต่าง	 ๆ	 ขึ�นมุ่ามุ่ากมุ่าย่	ภาย่ใต้ค์วามุ่มุ่่่งมุ่่�นต่�งใจำในการสู่รรค์์สู่ร้างค์่ณปีระโย่ชั่น์ให้ก่บลุ่่กค์้าแลุ่ะผู้่้ที่่�สู่นใจำ	 โดิย่มุ่่ 
วต่ถูป่ีระสู่งค์เ์พ่�อเปีน็การใหค้์วามุ่ร่ท้ี่่�ถูก่ตอ้ง	ชั่ด่ิเจำน	แลุ่ะเพย่่งพอในการใชั่ผู้้ลุ่ติภณ่ฑ์แ์ลุ่ะบรกิารของบรษิัท่ี่ฯ	เพ่�อเปีน็การพฒ่นา 
ค์วามุ่ร่	้ที่ก่ษัะการใชั่ง้าน	ใหมุ้่ค่์วามุ่เขา้ใจำที่่�ถูก่ตอ้ง	สู่ามุ่ารถูใชั่ง้านไดิอ้ย่า่งค์่มุ้่ค์า่	ตรงตามุ่ค์วามุ่ตอ้งการ	แลุ่ะเพ่�อใหสู้่อดิค์ลุ่อ้งกบ่ 
ค์วามุ่เปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งที่างเที่ค์โนโลุ่ย่่ที่่�ไมุ่่หย่่ดินิ�ง	โดิย่มุ่่ราย่ลุ่ะเอ่ย่ดิดิ่งต่อไปีน่�	

• Interlink	Training	Course:	เพ่�อตอกย่ำ�าค์วามุ่เปี็น	NO.1	ที่่�งสู่ินค์้าแลุ่ะบริการ	ดิ้วย่หลุ่่กสู่่ตรการฝ่ึกอบรมุ่ฟัร่	ปีี	2020	 
มุ่ก่ารปีรบ่ปีรง่หลุ่ก่สู่ต่ร	โค์รงสู่รา้งเที่ค์โนโลุ่ย่สู่่าย่สู่ญ่ญาณ	(Network	Cabling)	แลุ่ะเพิ�มุ่ค์อรส์ู่ใหมุ่่ๆ 		อก่	7	หลุ่ก่สู่ต่ร	แลุ่ะ 
แถูมุ่อก่	1	หลุ่ก่สู่ต่รสู่ำาหรบ่นอ้งๆ	นก่เรย่่น	นก่ศกึษัา	พรอ้มุ่จำด่ิอบรมุ่ที่่�งในแลุ่ะนอกสู่ถูานที่่�	เพิ�มุ่เตมิุ่ดิว้ย่ระบบออนไลุ่น ์
สู่ำาหรบ่ผู้่ท้ี่่�ไมุ่สู่่ะดิวกมุ่าดิว้ย่ตว่เอง	ย่ง่สู่ามุ่ารถูเรย่่นไดิ	้หลุ่ก่สู่ต่รที่่�งหมุ่ดิเริ�มุ่ต่�งแตค่์วามุ่ร่ค้์วามุ่เขา้ใจำในพ่�นฐานเบ่�องตน้ 
จำนถูงึสู่ามุ่ารถูนำาไปีปีระย่ก่ตใ์ชั่ใ้นงานที่่�เก่�ย่วขอ้ง	ค์รอบค์ลุ่มุ่่ที่ก่สู่าย่งานต่�งแต	่บค่์ค์ลุ่ที่่�วไปี	ชั่า่งเที่ค์นคิ์แลุ่ะตดิิต่�ง,	ผู้่ด้ิแ่ลุ่ 
ระบบสู่าย่สู่่ญญาณ,	เจำ้าหน้าที่่�	IT,	วิศวกรผู้่้ออกแบบ	(Designer),	วิศวกรค์วบค์่มุ่งาน	(Consultants),	IT	Manager,	 
วิศวกรระบบค์อมุ่พิวเตอร์

ค่อ การัลดการัใช้สำิ่งของ 
ฟุ่มเฟือย่ ป็รัะหย่ัด พอเพีย่ง 
และเล่อกใช้ให้เหมาะสำมกับ

ความต่้องการั

ค่อ การันำาสำิ่งของที่ี�ใช้งาน
แล้วกลับมาใช้งานอีก เพ่�อให้
เกิดการัใช้ที่รััพย่ากรัอย่่างรั่้

ค่ณค่า

ค่อ การันำาเศษขย่ะต่่างๆ มา
ผิ่านกรัรัมวิธีการัผิลิต่เพ่�อนำา

กลับมาใช้ใหม่

REDUCE  01 REUSE  02 RECYCLE  03
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โดียทั้้�ง 7 หล้ก่สิู่ตร มีรายละเอียดีดี้งนี�

LINK Basic Cabling System Plus
เรั่�มด้วยคอรั์สเบ้�องต้้น กัับหลัักัสูต้รัที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้ผิู้เขึ้้ารัับกัารัฝึึกัอบรัมม่ความรัู้ ความเขึ้้าใจัพื่่�นฐาน ในกัารัเลั้อกั 
ใช้สายสัญญาณในรัะบบ LAN, FIBER OPTIC, CCTV, SOLAR CABLE, SECURITY & CONTROL SYSTEM 
แลัะกัารัเลั้อกัตู้้ 19” RACK สำาหรัับใส่อุปกัรัณ์คอมพื่ิวเต้อรั์แลัะเน็ต้เว่รั์ค

หล่กสัูต่รที่ี� 1

(LBC+)

หลัักัสูต้รัจััดขึ้้�นเพื่่�อให้ผิู้อบรัมม่ความรัู้ ความเขึ้้าใจัรัะบบสายสัญญาณ มาต้รัฐานสากัลัที่่�ใช้กัันที่ั�วโลักั ได้แกั่ รัะบบ OPEN CABLING  
แลัะเจัาะลัึกัรัะบบสายสัญญาณที่องแดงทีุ่กัปรัะเภที่ ที่ั�ง LAN, CCTV, TELEPHONE, SOLAR, FIRE ALARM, BAS CONCEPT โดย 
เน้นต้ามมาต้รัฐาน ANSI/TIA-568.2-D รัวมถึึงกัารัเช้�อมต้่อสายสัญญาณกัับหัวต้่อ แลัะสามารัถึใช้เครั่�องม้อได้ถึูกัต้้องแลัะเหมาะสม  
เขึ้้าใจักัารัที่ดสอบรัะบบสายสัญญาณถึูกัต้้องต้ามมาต้รัฐาน เน้นกัารัเจัาะลัึกัรัะบบสายสัญญาณที่่�ใช้ที่องแดงอย่างแที่้จัรั่ง

หล่กสัูต่รที่ี� 2

(LAC+)

LINK Advanced Fiber Optic Cabling Plus 
กัารัฝึึกัอบรัมน่�เป็นหลัักัสูต้รัที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้เขึ้้ารัับกัารัฝึึกัอบรัมม่ความรัู้ ความเขึ้้าใจัในรัะบบสายสัญญาณ FIBER OPTIC,  
FTTH, MPO กัารัเช้�อมต้่อสายสัญญาณกัับหัวต้่อที่่�ถึูกัต้้อง แลัะสามารัถึต้ิดต้ั�งรัะบบสายสัญญาณกัับอุปกัรัณ์พื่ักัสาย 
ได้อย่างถูึกัต้้องทัี่�งสาย FIBER OPTIC, FDU, เคร่ั�องม้อ อ้�นๆ ซึึ่�งเน้นเจัาะลึักัรัะบบสายสัญญาณ FIBER OPTIC อย่างถ่ึองแท้ี่

หล่กสัูต่รที่ี� 3

(LAF+)

หลัักัสูต้รัใหม่ที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้ผิู้เขึ้้ารัับกัารัฝึึกัอบรัมม่ความรัู้ ความเขึ้้าใจัพื่่�นฐานเบ้�องต้้นขึ้องรัะบบเครั่อขึ้่ายคอมพื่ิวเต้อรั์ 
องค์ปรัะกัอบกัารัส้�อสารัขึ้้อมูลั ลัักัษณะกัารัเช้�อมต้่อแลัะปรัะเภที่ขึ้องเครั่อขึ้่ายเบ้�องต้้น อุปกัรัณ์ที่่�ใช้ในรัะบบเครั่อขึ้่าย 
คอมพื่ิวเต้อรั์เที่คโนโลัย่เครั่อขึ้่ายไรั้สาย อุปกัรัณ์แปลังสัญญาณในรัะบบเครั่อขึ้่าย แลัะกัารัเลั้อกัใช้อุปกัรัณ์เครั่อขึ้่ายเพื่่�อ 
นำาไปใช้ปรัะโยชน์สูงสุด

หล่กสัูต่รที่ี� 5

(LBS)

LINK Design & Apply Networks Cabling
เป็นอ่กัหนึ�งหลัักัสูต้รัใหม่ขึ้อง LINK ที่่�น่าสนใจั โดยจััดขึ้้�นสำาหรัับว่ศวกัรัม้ออาช่พื่ เพื่่�อให้เขึ้้าใจัมาต้รัฐานขึ้องรัะบบสาย 
สัญญาณ โดยเฉพื่าะกัารัออกัแบบแลัะว่เครัาะห์รัะบบสายสัญญาณ OPEN CABLING สำาหรัับทีุ่กัสภาพื่กัารัใช้งาน รัวมที่ั�ง 
เขึ้้าใจัอย่างถึ่องแที่้ในโครังสรั้างขึ้องรัะบบสายสัญญาณในอาคารัสำานักังาน กัารัว่เครัาะห์ คุณสมบัต้ิต้่างๆ เที่คโนโลัย ่
กัารัออกัแบบสายสัญญาณแบบ OPEN CABLING เพื่่�อให้เป็นไปอย่างถึูกัต้้องแลัะมาต้รัฐานสากัลั

หล่กสัูต่รที่ี� 4

(LDAC)

LINK Advanced Network Switch

ต้่อเน้�องกัับเรั่�อง NETWORK SWITCH สำาหรัับคอรั์สน่�เป็นหลัักัสูต้รัที่่�จััดขึ้้�น เพื่่�อให้ผิู้เขึ้้ารัับกัารัฝึึกัอบรัมม่ความรัู้ 
ความเขึ้้าใจัเที่คโนโลัย่แบบเจัาะลัึกัอุปกัรัณ์รัะบบเครั่อขึ้่าย ไม่ว่าจัะเป็น NETWORK SWITCH, POE SWITCH,  
MINI GBIC, MEDIA CON-VERTER รัวมถึึงอุปกัรัณ์อ้�นๆ ที่่�เกั่�ยวขึ้้อง

หล่กสัูต่รที่ี� 6

(LAS)

หลัักัสูต้รัสุดที่้าย เป็นหลัักัสูต้รัที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้ผิู้เขึ้้ารัับกัารัฝึึกัอบรัมม่ความรัู้ ความเขึ้้าใจั สามารัถึนำาสายสัญญาณ 
แลัะอุปกัรัณ์เครั่อขึ้่ายขึ้อง LINK ไปต้ิดต้ั�งใช้งานได้อย่างถึูกัต้้อง อ่กัที่ั�งยังสามารัถึเอาไปปรัะยุกัต้์ ในงานที่่�เกั่�ยวขึ้้อง 
หรั่องานใหม่ๆ ได้นำาเอาความรัู้ ไปออกัแบบเสนอโซึ่ลัูชั�นต้่างๆ ให้ลัูกัค้าหรั่อองค์กัรัได้อย่างถึูกัต้้อง

หล่กสัูต่รที่ี� 7

(LTNS)

LINK Advanced Copper Cabling Plus 

LINK Total Network Cabling Solution

LINK Basic Network Switch



บริิษััท อิินเตอิริ์ลิ้ิ�งค์์ ค์อิมมิวนิเค์ชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) 181

	 แลุ่ะอก่	1	หลุ่ก่สู่ต่รสู่ำาหรบ่นอ้งๆ	นก่เรย่่น	นก่ศกึษัา	น่�นค์อ่	การฝ่กึอบรมุ่ LINK	Campus	Cabling	(LCC) เปีน็หลุ่ก่สู่ต่รที่่�จำด่ิขึ�น 

เพ่�อให้น่กเร่ย่น	น่กศึกษัามุ่่ค์วามุ่ร่้	ค์วามุ่เข้าใจำพ่�นฐานเบ่�องต้นในการเลุ่่อกใชั่้สู่าย่สู่่ญญาณในระบบ	LAN,	ระบบ	Fiber	Optic 

อ่ปีกรณ์เค์ร่อข่าย่ค์อมุ่พิวเตอร์	 Switch,	 Poe	 Switch,	 อ่ปีกรณ์แปีลุ่งสู่่ญญาณ,	 Access	 point	 อ่กที่่�งย่่งเปี็นกิจำกรรมุ่ 

ที่่�ให้ค์วามุ่ร่้ดิ้านระบบสู่่ญญาณค์อมุ่พิวเตอร์	แลุ่ะระบบโที่รค์มุ่นาค์มุ่	พร้อมุ่ที่่�งจำ่ดิกิจำกรรมุ่	Work	Shop	เพ่�อให้ผู้่้เข้าร่วมุ่กิจำกรรมุ่ 

สู่ามุ่ารถูนำาค์วามุ่ร่้ไปีปีระกอบวิชั่าชั่่พต่อไปีไดิ้ในอนาค์ต

• Road	 Show	ที่ั�งในแลัะต้่างป็ระเที่ศ:	 กิจำกรรมุ่การเดิินสู่าย่อบรมุ่ให้ค์วามุ่ร่้เก่�ย่วก่บการใชั่้ผู้ลุ่ิตภ่ณฑ์์ของบริษั่ที่ฯ	 

ให้ค์รอบค์ลุ่่มุ่ที่่�วที่่กภ่มุ่ิภาค์ของปีระเที่ศไที่ย่แลุ่ะต่างปีระเที่ศ	ซีึ�งผู้่้เข้าร่วมุ่โค์รงการไมุ่่ต้องเสู่่ย่ค์่าใชั่้จำ่าย่ใดิๆ	ที่่�งสู่ิ�น

• Special	Group	Seminar:	เปี็นงานสู่่มุ่มุ่นาของผู้่้มุ่่สู่่วนไดิ้สู่่วนเสู่่ย่	5	กลุ่่่มุ่หลุ่่ก	ไดิ้แก่	กลุ่่่มุ่ข้าราชั่การ	กลุ่่่มุ่ร่ฐวิสู่าหกิจำ	 

กลุ่่่มุ่มุ่หาวิที่ย่าลุ่่ย่	 กลุ่่่มุ่ผู้่้ให้ค์ำาปีรึกษัาแลุ่ะออกแบบระบบสู่่�อสู่าร	 แลุ่ะกลุ่่่มุ่สู่่�อสู่ารโที่รค์มุ่นาค์มุ่	 เพ่�อแนะนำาแลุ่ะ 

ให้ค์วามุ่ร่้เก่�ย่วก่บผู้ลุ่ิตภ่ณฑ์์ที่่�งหมุ่ดิของบริษั่ที่ฯ

• Product	 Seminar:	 งานสู่่มุ่มุ่นาแลุ่ะการจำ่ดิแสู่ดิงสู่ินค์้า	 เพ่�อเปี็นการนำาเสู่นอข้อมุ่่ลุ่ผู้ลุ่ิตภ่ณฑ์์ของบริษั่ที่ฯ 

รวมุ่ที่่�งมุ่่การให้ค์วามุ่ร่้เก่�ย่วก่บผู้ลุ่ิตภ่ณฑ์์แลุ่ะเที่ค์โนโลุ่ย่่ใหมุ่่ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

• สุด้ยอด้ฝึีม่อสายสัญญาณ์	(Cabling	Contest):	อินเตอร์ลุ่ิ�งค์์ฯ	เปี็นผู้่้นำาเข้าแลุ่ะจำ่ดิจำำาหน่าย่สู่าย่สู่่ญญาณที่่�ใหญ ่

ที่่�สู่่ดิในปีระเที่ศไที่ย่	โดิย่เปี็นบริษั่ที่แรกที่่�นำาเที่ค์โนโลุ่ย่่	LAN	หร่อสู่าย่	UTP	(Unshielded	Twisted	Pair)	มุ่าเผู้ย่แพร ่

ในปีระเที่ศไที่ย่	 แลุ่ะเปี็นผู้่้ริเริ�มุ่การผู้ลุ่ิตต่้	 RACK	 ใสู่่อ่ปีกรณ์เค์ร่อข่าย่	 อ่กที่่�งย่่งไดิ้นำาเที่ค์โนโลุ่ย่่ของ	MEDIA	 

CONVERTER	มุ่าเผู้ย่แพร่เพ่�อเชั่่�อมุ่โย่งระบบค์อมุ่พิวเตอร์แลุ่ะระบบสู่่�อสู่ารดิ้วย่สู่าย่ไฟัเบอร์ออฟัติกให้ไกลุ่แลุ่ะ 

เร็วย่ิ�งขึ�น	 เพ่�อพ่นธุกิจำหลุ่่กที่่�จำะนำาเที่ค์โนโลุ่ย่่มุ่าพ่ฒนาปีระเที่ศไที่ย่	 จำากค์วามุ่สู่ำาเร็จำดิ่งกลุ่่าวที่ำาให้อินเตอร์ลุ่ิ�งค์์ฯ	 

ต้องการแบ่งปีันแลุ่ะถู่าย่ที่อดิค์วามุ่ร่้เพ่�อค์่นสู่่่สู่่งค์มุ่	จำึงเลุ่็งเห็นค์วามุ่สู่ำาค์่ญของการพ่ฒนาศ่กย่ภาพ	สู่ำาหร่บน่กเร่ย่น	 

น่กศึกษัาเพ่�อการสู่่งเสู่ริมุ่	พ่ฒนาเย่าวชั่นที่่�มุ่่ค์วามุ่สู่ามุ่ารถูที่างดิ้านเที่ค์โนโลุ่ย่่	อ่กที่่�งมุ่่การต่อย่อดิที่่กษัะแลุ่ะค์วามุ่ร่้ 

โดิย่ให้เย่าวชั่นกลุ่่่มุ่น่�เปี็นต่วแที่นในการแข่งข่นระดิ่บเวที่่โลุ่ก	พร้อมุ่ที่่�งเปีิดิโอกาสู่ให้น่กเร่ย่น	 น่กศึกษัาไดิ้แสู่ดิง 

ศก่ย่ภาพ	แสู่ดิงค์วามุ่สู่ามุ่ารถู	อก่ที่่�งเปีน็การย่กระดิบ่ค์ณ่ภาพสู่ถูานศกึษัาที่่�ที่ด่ิเที่ย่่มุ่ระดิบ่นานาชั่าต	ิสู่่มุ่่าตรฐานสู่ากลุ่ 

การเร่ย่นร่้ของน่กศึกษัาย่่ค์ใหมุ่่	จำึงจำำาเปี็นต้องมุ่่การปีร่บที่่�งกระบวนการเร่ย่นร่้	พ่ฒนาที่่กษัะ	การปีร่บกระบวนที่่ศน ์

ค์วรเปี็นไปีอย่่างมุ่่เปี้าหมุ่าย่	 อย่่างร่้เที่่าที่่นสู่ถูานการณ์	 การสู่ร้างค์วามุ่สู่ามุ่ารถูในการที่ำางานร่วมุ่ก่บผู้่้อ่�น 

ที่่�ต่างว่ฒนธุรรมุ่ไดิ้ 	 โค์รงการแข่งข่นที่่กษัะฝ่ีมุ่่อที่างดิ้านสู่่ญญาณจำึงจำ่ดิขึ�น	 สู่ำาหร่บน่กเร่ย่น	 น่กศึกษัา 

ที่่�งในระดิ่บปีริญญาตร่แลุ่ะระดิ่บอาชั่่วะศึกษัาที่่�วปีระเที่ศ

		 นอกจำากบริษั่ที่ฯ	เปี็นผู้่้สู่น่บสู่น่นดิ้านการศึกษัาแลุ่้ว	ย่่งเปี็นผู้่้สู่น่บสู่น่นหลุ่่กในการแข่งข่นที่่กษัะฝ่ีมุ่่อแรงงาน 

ระดิ่บอาเซี่ย่น	หร่อ	World	 Skill	 Asian	 ซีึ�งถู่กจำ่ดิขึ�นโดิย่สู่ำาน่กงานโค์รงการพ่ฒนาฝ่ีมุ่่อแรงงานแห่งภาค์พ่�นเอเชั่่ย่ 

แปีซีฟิัคิ์	(ILO/APSDEP)	ที่่�มุ่ก่ารจำด่ิปีระชั่มุ่่ปีระเที่ศสู่มุ่าชั่กิ	ณ	เมุ่อ่งชั่บิะ	ปีระเที่ศญ่�ปี่น่	แลุ่ะตกลุ่งที่่�จำะจำด่ิใหมุ้่ก่ารแขง่ขน่ 

ที่ก่ษัะฝ่มีุ่อ่แรงงานอาเซีย่่นขึ�น	ซีึ�งเปีน็อก่กจิำกรรมุ่หนึ�งของปีระเที่ศกลุ่่มุ่่สู่มุ่าชั่กิอาเซีย่่น	ดิง่น่�น	การแขง่ขน่ดิง่กลุ่า่วจำงึเปีน็ 

วาระแห่งชั่าติของที่่กปีระเที่ศอาเซี่ย่น	โดิย่จำะจำ่ดิแข่งข่นที่่กๆ	2	ปีี

• Thank	 you	 Party:	 เปี็นกิจำกรรมุ่ที่่�จำ่ดิขึ�น	 เพ่�อเปี็นการตอบแที่นลุ่่กค์้าที่่�ไดิ้ให้ค์วามุ่ไว้วางใจำในบริษั่ที่ฯ	 เปี็นอย่่างดิ ่

มุ่าโดิย่ตลุ่อดิ	ซีึ�งจำ่ดิเปี็นปีระจำำาที่่กปีี
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	 อย่่างไรก็ตามุ่	 ด้ิวย่ค์วามุ่ตระหน่กแลุ่ะมุ่่ค์วามุ่ต่�งใจำจำริงในการ 

ดิำาเนินงานด้ิานค์วามุ่รบ่ผิู้ดิชั่อบต่อสู่่งค์มุ่	เพ่�อสู่รา้งค์วามุ่ย่่�งย่่นตอบแที่น 

ค่์นสู่่สู่่่งค์มุ่อย่่างแท้ี่จำรงิ	บรษิัท่ี่	อินเตอร์ลิุ่�งค์์	ค์อมุ่มิุ่วนิเค์ชั่่�น	จำำาก่ดิ	(มุ่หาชั่น) 

จำึงได้ิพ่ฒนาจำ่ดิต่�งหน่วย่งานท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�อย่่างเป็ีนร่ปีธุรรมุ่ในการดิำาเนิน 

กจิำกรรมุ่ด้ิานค์วามุ่รบ่ผู้ดิิชั่อบต่อสู่ง่ค์มุ่	เพ่�อให้สู่ามุ่ารถูที่ำากิจำกรรมุ่ท่ี่�เปีน็ 

ปีระโย่ชั่นต่์อสู่ง่ค์มุ่ไดิอ้ย่่างค์รอบค์ลุ่่มุ่มุ่ากย่ิ�งขึ�น	มุ่ค่์วามุ่ค์ลุ่อ่งต่วในการ 

บรหิารจำด่ิการบรษิัท่ี่ฯ	จำงึไดิก้อ่ต่�ง	“มลูันิธุอินิเต้อรล์ัิ�งค์ให้ใจั”	ขึ�น	เมุ่่�อว่นที่่� 

2	มุ่่นาค์มุ่	พ.ศ.	2555	ภาย่ใต้การบริหารงานของค์ณะกรรมุ่การมุ่่ลุ่นิธุิฯ 

ซีึ�งปีระกอบไปีดิ้วย่ผู้่้บริหารของบริษั่ที่	 อินเตอร์ลุ่ิ�งค์์	 ค์อมุ่มุ่ิวนิเค์ช่ั่�น 

จำำาก่ดิ	(มุ่หาชั่น)	การก่อต่�ง	“มลูันธิุอินิเต้อรล์ัิ�งคใ์หใ้จั”	เปีน็การดิำาเนินงาน 

ที่่�สู่อดิค์ลุ่้องก่บวิสู่่ย่ท่ี่ศน์ของบริษั่ที่ฯ	 ที่่�ต้องการให้เกิดิค์วามุ่ย่่�งย่่น 

ของการดิำาเนินธุ่รกิจำค์วบค์่่ไปีก่บสู่่งค์มุ่ท่ี่�มุ่่ค์่ณภาพอ่นเปี็นสู่ิ�งสู่ะที่้อน 

ให้เห็นถึูงอ่ดิมุ่การณ์ท่ี่�แน่วแน่ของบริษ่ัที่ฯ	 ในการตอบแที่นค่์ณค่์า 

ค่์นสู่่่สู่่งค์มุ่อย่่างต่อเน่�อง	แลุ่ะจำากเจำตนารมุ่ณ์ท่ี่�แน่วแน่ในการที่ำาค์วามุ่ด่ิ

เพ่�อตอบแที่นสู่่งค์มุ่แลุ่ะปีระเที่ศชั่าติ	จำึงก่อให้เกิดิโค์รงการต่างๆ	ภาย่ใต้

มุ่่ลุ่นิธุิอินเตอร์ลุ่ิ�งค์์ให้ใจำ	ดิ่งน่�

• โครงการพั่�สอนน้อง	“ป็ลัูกป็ัญญา...
พัร้อมมอบความอบอุ่น”
	 เปี็นโค์รงการที่่�เน้นการแก้ไขปีัญหาแลุ่ะสู่ร้าง 

การเปีลุ่่�ย่นแปีลุ่งอย่า่งย่่�งย่น่	โดิย่ไมุ่เ่นน้การสู่นบ่สู่นน่ 

ปีัจำจำ่ย่ที่างการเงิน	สู่่งเสู่ริมุ่แลุ่ะให้การสู่น่บสู่น่นดิ้าน 

การศกึษัาแกเ่ดิก็แลุ่ะเย่าวชั่นที่่�วปีระเที่ศ	รวมุ่ที่่�งการ 

ให้สู่ำาค์่ญต่อการเข้าถูึงเที่ค์โนโลุ่ย่่สู่ารสู่นเที่ศที่่�ใชั่้ใน 

การเร่ย่นการสู่อน	 ผู้่านกิจำกรรมุ่ให้ค์วามุ่ร่้	 โดิย่ค์ร ่

จำิตอาสู่าจำากพน่กงานกลุ่่่มุ่บริษั่ที่อินเตอร์ลุ่ิ�งค์์	 

การปีร่บปีร่งแลุ่ะพ่ฒนาอ่ปีกรณ์ระบบเค์ร่อข่าย่ 

ค์อมุ่พวิเตอร	์ระบบ	LAN	Network	แลุ่ะอป่ีกรณร์ะบบ 

เค์ร่อข่าย่ค์อมุ่พิวเตอร์ที่่�จำำาเปี็นต่อการเร่ย่นการสู่อน	 

ตลุ่อดิจำนมุ่อบสู่ิ�งของที่่�จำำาเปี็นต่อการเร่ย่นร่้	 อาที่ ิ

ที่่นการศึกษัา	อ่ปีกรณ์การเร่ย่น	อ่ปีกรณ์ก่ฬาต่างๆ	

ให้ก่บที่างโรงเร่ย่น
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• โครงการพััฒนาครู 
	 เป็ีนโค์รงการท่ี่�ดิำาเนินค์วบค่่์ไปีพร้อมุ่ก่บโค์รงการพ่�สู่อนน้องฯโดิย่เน้นการแลุ่กเปีลุ่่�ย่นค์วามุ่ร้่แลุ่ะปีระสู่บการณ์การที่ำางาน 

รวมุ่ถึูงเปี็นการสู่ร้างแรงบ่นดิาลุ่ใจำ	 แลุ่ะเพิ�มุ่ศ่กย่ภาพของค์ร่ผู้่้สู่อนให้มุ่่ปีระสู่ิที่ธุิภาพในการสู่อนเพิ�มุ่ขึ�น	 เน่�องจำากค์ร่ 

ถู่อเปี็นที่ร่พย่ากรบ่ค์ค์ลุ่ที่่�มุ่่ค์วามุ่สู่ำาค์่ญต่อการศึกษัาของเดิ็กแลุ่ะเย่าวชั่น	การมุ่่ค์ร่ที่่�ดิ่	1	ค์น	สู่ามุ่ารถูสู่ร้างน่กเร่ย่นที่่�เติบโต 

ไปีเปี็นที่ร่พย่ากรบ่ค์ค์ลุ่ที่่�ดิ่ไดิ้หลุ่าย่ค์น

• โครงการเพัาะรักป็รุงใจั
	 เป็ีนโค์รงการท่ี่�ตระหน่กถึูงค์วามุ่สู่ำาค่์ญของการสู่ร้างสู่่ขภาพอนามุ่่ย่แลุ่ะภาวะโภชั่นาการท่ี่�ด่ิในเด็ิก	รวมุ่ถึูงต้องการสู่่งเสู่ริมุ่ 

แลุ่ะสู่ร้างการเร่ย่นร้่เร่�องการที่ำาเกษัตรแบบพอเพ่ย่งตามุ่พระราชั่ดิำาร่สู่เร่�องเศรษัฐกิจำพอเพ่ย่งของพระบาที่สู่มุ่เด็ิจำ 

พระปีรมิุ่นที่รมุ่หาภ่มิุ่พลุ่อด่ิลุ่ย่เดิชั่	โค์รงการจำะแบ่งการดิำาเนินกิจำกรรมุ่เป็ีนสู่องสู่่วน	ได้ิแก่

• กิจำกรรมุ่	“เพัาะรัก”	ซีึ�งเปี็นกิจำกรรมุ่ที่่�เน้นการให้ค์วามุ่ร่้แก่น่กเร่ย่นในเร่�องวิธุ่เพาะปีลุ่่กพ่ชั่ที่่�ปีลุ่อดิภ่ย่แลุ่ะการเกษัตร

แบบพอเพ่ย่ง

• กิจำกรรมุ่	“ป็รุงใจั”	ซีึ�งเปี็นกิจำกรรมุ่ที่่�ต่อย่อดิแลุ่ะนำาผู้ลุ่ผู้ลุ่ิตจำากกิจำกรรมุ่	“เพาะร่ก”	มุ่าสู่อนน่กเร่ย่นปีระกอบอาหาร 

ที่่�มุ่่ปีระโย่ชั่น์ถู่กหลุ่่กอนามุ่่ย่แลุ่ะมุ่่โภชั่นาการที่่�ดิ่

	 นอกจำากจำะดิำาเนินโค์รงการในกลุ่่่มุ่น่กเร่ย่น/โรงเร่ย่นแลุ้่ว	 ที่างมุ่่ลุ่นิธิุฯย่่งได้ิดิำาเนินการขย่าย่กลุ่่่มุ่เป้ีาหมุ่าย่ 

ในการดิำาเนินโค์รงการเพิ�มุ่เติมุ่ในกลุ่่่มุ่ของเย่าวชั่นผู้่้กระที่ำาค์วามุ่ผิู้ดิ	 โดิย่เป็ีนโค์รงการท่ี่� มุ่่่งเน้นการฝึ่กอาช่ั่พ 

ด้ิานการปีระกอบอาหารให้ก่บเย่าวชั่นด่ิงกลุ่่าว	 โดิย่จำะสู่อนท่ี่กว่นพฤห่สู่บด่ิแรกของเด่ิอน	ณ	ศาลุ่เย่าวชั่นแลุ่ะค์รอบค์ร่ว 

กลุ่าง	กร่งเที่พมุ่หานค์ร

• โครงการ	1	โรงเร่ยน	1	ต้้นไม้
	 เปี็นโค์รงการที่่�เลุ่็งเห็นค์วามุ่สู่ำาค่์ญของการอน่ร่กษั์ที่ร่พย่ากรธุรรมุ่ชั่าติแลุ่ะสิู่�งแวดิลุ่้อมุ่	 จำึงไดิ้จำ่ดิที่ำาโค์รงการ	 

1	 โรงเร่ย่น	 1	 ต้นไมุ่้	 เพ่�อเปี็นการเพิ�มุ่พ่�นที่่�สู่่เข่ย่วแลุ่ะสู่ร้างสู่ภาพแวดิลุ่้อมุ่ท่ี่�เหมุ่าะสู่มุ่ต่อการเร่ย่นร่้ด้ิานสิู่�งแวดิลุ้่อมุ่ 

รวมุ่ถูึงปีลุ่่กฝ่ังแลุ่ะสู่ร้างจำิตสู่ำานึกในการอน่ร่กษั์ที่ร่พย่ากรธุรรมุ่ชั่าติให้แก่น่กเร่ย่น	 โดิย่จำะดิำาเนินงานค์วบค์่่ไปีก่บ 

โรงเร่ย่นที่่�ที่างมุ่่ลุ่นิธิุฯดิำาเนินโค์รงการพ่�สู่อนน้องฯ	แลุ่ะโค์รงการพ่ฒนาค์ร่	 โดิย่โค์รงการ	 1	 โรงเร่ย่น	 1	 ต้นไมุ้่	 เริ�มุ่ดิำาเนิน 

โค์รงการต่�งแต่	ปีี	พ.ศ.	2560	จำนปีัจำจำ่บ่นดิำาเนินโค์รงการมุ่าแลุ่้วกว่า	20	โรงเร่ย่น

• โครงการป็ันสุข	คลัายทีุ่กข์	“ตู้้	Link	ป็ันนำ�าใจั”
	 ต่้	 Link	 ปีันนำ�าใจำ	 เปี็นต่้	 German	Rack	 สู่ำาหร่บใสู่่อ่ปีกรณ์ค์อมุ่พิวเตอร์เปี็นผู้ลุ่ิตภ่ณฑ์์ท่ี่�มุ่่ชั่่�อเสู่่ย่งของบริษั่ที่ฯ 

ผู้่้บริหาร	 แลุ่ะค์ณะที่ำางานได้ิใสู่่ค์วามุ่ห่วงใย่แลุ่ะร่วมุ่ก่นคิ์ดิชั่่�นวางพิเศษั	 เพ่�อรองร่บการจำ่ดิเร่ย่งสู่ำาหร่บบรรจำ่ภ่ณฑ์์ 

อาหารสู่ำาเร็จำร่ปีเพ่�อการบริโภค์ใสู่่เข้าต่้	 แลุ่ะเพ่�อแบ่งปีันให้ก่บผู้่้ท่ี่�เด่ิอดิร้อน	 ตกงาน	 จำากสู่ภาวะวิกฤตโรค์ติดิเชั่่�อไวร่สู่ 

โค์โรนา	2019	(COVID	-	19)	โดิย่ต่้	Link	ปีันนำ�าใจำจำะอย่่่ในค์วามุ่ดิ่แลุ่ของค์ณะที่ำางานมุ่่ลุ่นิธุิฯ	ไดิ้มุ่่การค์ำานึงค์วามุ่ปีลุ่อดิภ่ย่ 

ตามุ่าตรการด้ิานสู่่ขอนามุ่่ย่	พร้อมุ่ที่ำาค์วามุ่สู่ะอาดิด้ิวย่สู่เปีรย์่แอลุ่กอฮอล์ุ่	 ด่ิแลุ่มุ่าตรการร่กษัาระย่ะห่าง	การลุ่งที่ะเบ่ย่น 

ว่ดิอณ่หภ่มุ่เิพ่�อปีลุ่อดิภย่่ท่ี่�งผู้่ใ้หแ้ลุ่ะผู้่ร้บ่ที่ก่ว่น	อาหารเพ่�ออป่ีโภค์	บรโิภค์	จำะมุ่ก่ารจำด่ิระเบย่่บใสู่ใ่จำค์ด่ิสู่รร	แต่สิู่�งท่ี่�มุ่ป่ีระโย่ชั่น์ 

แลุ่ะจำำาเป็ีนในการดิำารงช่ั่วิตข่�นพ่�นฐาน	อาทิี่นำ�ามุ่่นพ่ชั่	ข้าวสู่าร	ปีลุ่ากระป๋ีอง	บะหมุ่่�กึ�งสู่ำาเร็จำร่ปี	ฯลุ่ฯ	โดิย่ผู้่้ท่ี่�มุ่าร่บการปัีนสู่่ข 

สู่ามุ่ารถูหยิ่บอาหารแต่พอดิ่ไดิ้ที่่กว่นที่ำาการ	(เว้นว่นหย่่ดิ)	ต่�งแต่เวลุ่า	08.30-12.00	น.
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• โครงการต้้นกลั้าความด้่ของสังคม	ป็ี	2
	 เปี็นโค์รงการที่่�จำะชั่่วย่ปีลุ่่กฝ่ังจำิตสู่ำานึก	สู่ร้างค์วามุ่ตระหน่ก	แลุ่ะผู้ลุ่่กดิ่นการที่ำาค์วามุ่ดิ่	มุ่่แนวค์ิดิมุ่่่งกระที่ำาค์วามุ่ดิ ่

ต่อสู่่งค์มุ่แลุ่ะสู่่วนรวมุ่รวมุ่ถึูงสู่น่บสู่น่นให้เย่าวชั่นได้ินำาค์วามุ่ร่้	 ค์วามุ่สู่ามุ่ารถูของตน	มุ่าปีร่บใช้ั่เพ่�อก่อเกิดิปีระโย่ชั่น์ 

ต่อสู่่วนรวมุ่	 โดิย่จำะค์่ดิเลุ่่อกน่กเร่ย่นระดิ่บมุ่่ธุย่มุ่ศึกษัาตอนปีลุ่าย่หร่อเที่่ย่บเที่่า	 สู่่งไอเดิ่ย่โค์รงการ	 แลุ่ะค์ลุ่ิปีว่ดิ่โอ 

ในห่วข้อ	 “ต้นกลุ่้าค์วามุ่ดิ่ของสู่่งค์มุ่”	 เพ่�อเข้าร่วมุ่กิจำกรรมุ่ก่บมุ่่ลุ่นิธุิฯ	 เปี็นเวลุ่า	2	ว่น	1	ค์่น	พร้อมุ่แลุ่กเปีลุ่่�ย่นแลุ่ะพ่ฒนา 

ค์วามุ่ค์ิดิเก่�ย่วก่บการที่ำาค์วามุ่ดิ่	รวมุ่ถูึงนำาเสู่นอผู้ลุ่งานต่อหน้าค์ณะกรรมุ่การในรอบชั่ิงชั่นะเลุ่ิศเพ่�อชั่ิงที่่นการศึกษัา

	 นอกจำากที่างมุ่ลุ่่นธิุอินิเตอรล์ุ่ิ�งค์ใ์หใ้จำจำะดิำาเนินโค์รงการหลุ่ก่อย่่างตอ่เน่�องแลุ่ว้	ย่่งค์งมุ่ก่จิำกรรมุ่อย่่างตอ่เน่�องเชั่น่ก่น 

โดิย่กิจำกรรมุ่ท่ี่�จำ่ดิขึ�นน่�น	 เพ่�อช่ั่วย่เหลุ่่อแลุ่ะสู่น่บสู่น่นสู่่งค์มุ่ให้สู่อดิค์ลุ้่องก่บช่ั่วงเวลุ่าน่�น	 หร่อสู่ถูานการณ์ท่ี่�วิกฤต 

ไดิ้ที่่นที่่วงที่่	แลุ่ะตอบโจำที่ย่์สู่ำาหร่บผู้่้ที่่�ไดิ้ร่บค์วามุ่เดิ่อดิร้อน	หร่อผู้่้ร่บผู้ลุ่กระที่บ	ในขณะน่�น	ไดิ้แก่

• กิจักรรมบริจัาคตู้้อะคริลัิกให้กับโรงพัยาบาลั	25	โรงพัยาบาลัที่ั�วป็ระเที่ศ
	 จำากสู่ถูานการณ์การแพร่ระบาดิของโรค์ติดิเชั่่�อไวรสู่่โค์โรนา	2019	(COVID-19)	ในปีระเที่ศไที่ย่	มุ่ลุ่่นิธุอินิเตอร์ลุ่ิ�งค์ใ์ห้ใจำ 

ไดิต้ระหนก่ถึูงค์วามุ่ปีลุ่อดิภ่ย่แลุ่ะห่วงใย่ในที่มุ่่แพที่ย์่	โดิย่เฉีพาะด่ิานหน้าอย่่างแพที่ย์่	พย่าบาลุ่	แลุ่ะบค่์ลุ่ากรที่างการแพที่ย์่ 

ต้องที่ำางานหน่กในสู่ถูานการณ์ที่่�ย่ากลุ่ำาบากเชั่่นน่�	 จำึงนำาค์ณะผู้่้บริหารแลุ่ะพน่กงานร่วมุ่สู่่งมุ่อบค์วามุ่ห่วงใย่	 สู่่งมุ่อบ 

กลุ่่องอะค์ริลุ่ิกใสู่สู่ำาหร่บตรวจำค์่ดิกรองเช่ั่�อไวร่สู่โค์วิดิ-19	 (OPD)	 แลุ่ะกลุ่่องอะค์ริลิุ่กใสู่สู่ำาหร่บปี้องก่นเชั่่�อฟ้่ังกระจำาย่ 

ของเชั่่�อไวรสู่่โค์วดิิ-19	จำากผู้่้ปีว่ย่ในขณะปีฏิิบติ่การใสู่่ที่อ่ชั่ว่ย่หาย่ใจำ	เพ่�อชั่ว่ย่ปีกปีอ้งท่ี่มุ่แพที่ย่แ์ลุ่ะพย่าบาลุ่	นอกจำากน่�ย่่งมุ่อบ 

หนา้กากอนามุ่ย่่	(ชั่นดิิผู้า้)แลุ่ะอาหารพรอ้มุ่รบ่ปีระที่านสู่นบ่สู่น่นการที่ำางานแกบ่ค่์ลุ่ากรที่างแพที่ย่	์เพ่�อใหป้ีระเที่ศไที่ย่กา้ว

ผู้่านวิกฤตในค์ร่�งน่�ไปีไดิ้

• กิจักรรมสร้างฝึัน	ป็ันสุข	คลัายทีุ่กข์	ชุ่วยต้่อลัมหายใจัมอบถุงยังชุ่พั
	 เป็ีนการที่ำาค์วามุ่ดิเ่พ่�อถูวาย่สู่มุ่เด็ิจำพระนางเจ้ำาสิู่รกิติิ�พระบรมุ่ราชิั่น่นาถู	พระบรมุ่ราชั่ชั่นน่	พ่นปีหีลุ่วง	จึำงได้ิดิำาเนินการ 

จำด่ิ	“โค์รงการสู่รา้งฝ่นัปีนัสู่ข่	ชั่ว่ย่ตอ่ลุ่มุ่หาย่ใจำมุ่อบถู่งย่่งชั่พ่”	เพ่�อมุ่อบใหก่้บปีระชั่าชั่นชั่มุ่่ชั่นรมิุ่ค์ลุ่องบางซี่�อ	ลุ่าดิพรา้ว	42-44 

เพ่�อค์ลุ่าย่ค์วามุ่เดิ่อดิร้อน	จำำานวน	63	ค์รอบค์ร่ว	ณ	บริษั่ที่	 อินเตอร์ลิุ่�งค์์ค์อมุ่มิุ่วนิเค์ชั่่�นจำำาก่ดิ	 (มุ่หาชั่น)	สู่ำาน่กงานใหญ่ 

โดิย่กจิำกรรมุ่ที่่�ไดิจ้ำด่ิขึ�นในค์ร่�งน่�	ปีระธุานมุ่ลุ่่นธิุฯิ	ได้ิตระหน่กถูงึค์วามุ่เดิอ่ดิรอ้นของชั่มุ่่ชั่นที่่�ไดิร้บ่ผู้ลุ่กระที่บจำากวกิฤตกิารณ ์

โค์วิดิ	-19	จึำงขอเปีน็สู่ว่นหนึ�งที่่�ตอ้งการมุ่อบค์วามุ่หว่งใย่	ผู่้าน”โค์รงการสู่ร้างฝั่นปัีนสู่่ข	ชั่ว่ย่ต่อลุ่มุ่หาย่ใจำมุ่อบถู่งย่่งชั่พ่”	ตอ่ไปี

• กิจักรรมตุ้�กต้าที่ำาม่อส่�อรัก	เพั่�อผูู้้ป็่วยม่อเกร็ง
	 มุ่ลุ่่นิธุอินิเตอร์ลุ่ิ�งค์ใ์ห้ใจำพรอ้มุ่ด้ิวย่พนก่งานจิำตอาสู่าชั่ว่ย่ก่นเย็่บต่�กตาชั่า้งจำบ่มุ่อ่	เพ่�อช่ั่วย่ผู้่้ปีว่ย่อมุ่่พฤกษ์ั	อมุ่่พาต	หรอ่ 

โรค์ภาวะที่างสู่มุ่องผู้ิดิปีกติที่่�มุ่่อากามุ่่อเกร็งแลุ่ะได้ิสู่่งมุ่อบต่�กตามุ่่อสู่่�อร่ก	 ให้แก่ผู้่้ปี่วย่ท่ี่�ต้องการหร่อจำำาเปี็นต้องใชั่้งาน 

ตามุ่โรงพย่าบาลุ่ต่างๆ
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• จัำาหน่ายสินค้า	เพั่�อหารายได้้ในการที่ำาโครงการ	หร่อ
กิจักรรมต้่างๆ	ของมูลันิธุิอินเต้อร์ลัิ�งค์ให้ใจั
	 มุ่่ลุ่นิธุิอินเตอร์ลุ่ิ�งค์์ให้ใจำ	 มุ่่ผู้ลิุ่ตภ่ณฑ์์	 สิู่นค์้า	 เพ่�อให้ผู้่้ใจำบ่ญ 

ท่ี่กที่่านได้ิร่วมุ่ที่ำาบ่ญ	 แลุ่ะสู่น่บสู่น่น	 กิจำกรรมุ่ดิ้านการศึกษัาให้ก่บ 

เดิ็กย่ากไร้ในถิู�นที่่รก่นดิาร	 รวมุ่ถึูงนำามุ่าพ่ฒนาการศึกษัาไที่ย่	 

พ่ฒนาค์ร่	 โดิย่สู่ินค์้าของมุ่่ลุ่นิธุิฯ	 อาที่ิ	 ชั่่ดินำ�าชั่าแลุ่ะแก้วนำ�าพร่เมุ่่ย่มุ่	 

เสู่่�อย่่ดิ	 เสู่่�อโปีโลุ่ของมุ่่ลุ่นิธุิฯ	 กระเปี๋ามุ่่ลุ่นิธุิฯ	 ร่่น	 Limited	 Edition	 

หน้ากากอนามุ่่ย่	 (ชั่นิดิผู้้า)	 แลุ่ะสู่าย่ค์ลุ้่องหน้ากาก	 ท่ี่กผู้ลุ่ิตภ่ณฑ์์ 

เปี็นสู่ินค์้าดิ่	มุ่่ค์่ณภาพที่่�ที่างมุ่่ลุ่นิธุิฯ	ค์่ดิสู่รรมุ่าอย่่างดิ่

	 อ่กท่ี่� งมุ่่ลุ่นิธุิฯ 	 ย่่งสู่น่บสู่น่นสู่ินค้์า	 OTOP	 เพ่�อชั่่วย่เหลุ่่อ 

เกษัตรกรแลุ่ะสิู่นค้์าขนมุ่ไที่ย่	 ผู้ลุ่ไมุ้่แปีรร่ปี	 โดิย่สิู่นค้์า	 OTOP	 

อาที่ิ	 มุ่ะมุ่่วง	 ลิุ่�นจำ่�	 จำากชั่าวสู่วนโดิย่ตรงท่ี่�เกิดิผู้ลุ่กระที่บ	COVID-19 

ซีึ�งไมุ่่สู่ามุ่ารถูนำาจำำาหน่าย่สู่่งออกต่างปีระเที่ศไดิ้	 มุ่่ลุ่นิธุิฯ	 จำึงเปี็น 

สู่่�อกลุ่างในการนำามุ่าจำำาหน่าย่ให้ก่บพน่กงานแลุ่ะบ่ค์ค์ลุ่ภาย่นอก	 

พร้อมุ่ท่ี่�งสู่ร้างราย่ได้ิให้ก่บเกษัตรกรแลุ่ะมุ่่ลุ่นิธุิ	 เพ่�อนำาราย่ไดิ้น่�น 

ไปีที่ำากิจำกรรมุ่เพ่�อสู่่งค์มุ่ต่อไปี	 รวมุ่ถึูงขนมุ่ไที่ย่	 แลุ่ะผู้ลุ่ไมุ้่แปีรร่ปี 

สู่ิน ค้์า 	 OTOP	 ของแต่ลุ่ะจำ่ งหว่ดิ 	 อาที่ิ 	 ขนมุ่ผิู้ง สู่่ตรโบราณ	 

จำ.สู่่โขที่่ย่	แลุ่ะกลุ่้วย่ตากเมุ่่องสู่องแค์ว	จำ.พิษัณ่โลุ่ก

• กิจักรรมการออกร้านงานกาชุาด้	ป็ระจัำาป็ี	2563
	 กิจำกรรมุ่สู่ำาค์่ญในชั่่วงปีลุ่าย่ปีีของมุ่่ลุ่นิธุิอินเตอร์ลิุ่�งค์์ให้ใจำ	 

น่�นค์่อ	 กิจำกรรมุ่การออกร้านงานกาชั่าดิ	 ปีระจำำาปีี 	 2563	 โดิย่ 

งานกาชั่าดิปีระจำำาปีีน่� 	 จำ่ดิอย่่่ในร่ปีแบบของงานกาชั่าดิออนไลุ่น์ 

วิ ถู่ใหมุ่่ 	 New	 Normal 	 ค์ร่� งแรกของมุ่่ลุ่นิธุิอินเตอร์ลุ่ิ� งค์์ ให้ ใจำ 

ภาย่ใต้แนวค์ิดิ	 “CONNECTIVITY	 OF	 GIVING	 #ให้ดิ้วย่ใจำ 

ไรพ้รมุ่แดิน”	ซีึ�งมุ่ลุ่่นธิุอินิเตอรล์ุ่ิ�งค์ใ์หใ้จำเปีน็	1	ใน	113	รา้น	ในงานกาชั่าดิ 

ค์ร่�งน่�	 โดิย่สู่ามุ่ารถูเข้าชั่มุ่งานบน	Website	 www.งานกาชั่าดิ.com 

จำากร่ปีแบบ	 on	 ground	 to 	 on l ine 	 ซีึ� ง เปี็นการร่ วมุ่สู่ร้ าง 

ปีระว่ติศาสู่ตร์	 ท่ี่�ย่่งค์งรวบรวมุ่เสู่น่ห์ของงานกาชั่าดิ	 อาทิี่	 จำำาหน่าย่ 

สู่ินค์้าของมุ่่ลุ่นิธุิ 	 กิจำกรรมุ่ค์วามุ่บ่นเที่ิง	 รวมุ่ถูึงสู่่สู่่นการตกแต่ง 

ร้านที่่�งดิงามุ่	ซีึ�งที่างร้านของมุ่่ลุ่นิธุิฯ	 ไดิ้เข้าร่วมุ่การปีระกวดิร้าน	 โดิย่มุ่ ่

“มุ่าสู่ค์อตน้องให้ใจำ”ท่ี่�เปี็นเอกลุ่่กษัณ์ของมุ่่ลุ่นิธุิอินเตอร์ลุ่ิ�งค์์ให้ใจำ 

พร้อมุ่ที่่�งเกมุ่สู่์	Free	Kick	Hai	Jai	เปี็นต้น	กิจำกรรมุ่จำ่ดิขึ�นระหว่างว่นที่่� 

19	–	29	ธุ่นวาค์มุ่	2563	รวมุ่	11	ว่นตลุ่อดิ	24	ชั่่�วโมุ่ง	 เพ่�อให้ที่่กที่่าน 

ไดิ้ร่วมุ่กิจำกรรมุ่ค์ลิุ่กสู่น่ก	 สู่่ขใจำ	 ไดิ้ก่ศลุ่	 ท่ี่กท่ี่�ท่ี่กเวลุ่า	 พร้อมุ่ท่ี่�ง 

การออกสู่ลุ่ากกาชั่าดิปีระจำำาปีี ของมุ่่ลุ่ นิธุิ อิ น เตอร์ลุ่ิ� ง ค์์ ให้ ใจำ 

ซีึ�งเป็ีนการเปิีดิโอกาสู่ให้ผู้่้มุ่่อ่ปีการค่์ณ	 แลุ่ะปีระชั่าชั่นไดิ้มุ่่สู่่วนร่วมุ่ 

ก่บร้านมุ่่ลุ่นิธุิอินเตอร์ลุ่ิ�งค์์ให้ใจำ	 พร้อมุ่ที่่�งเปี็นการหาราย่ไดิ้เพ่�อบำาร่ง 

สู่ภากาดิชั่าดิไที่ย่ต่อไปี
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