ความรับผิ ดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
1.

นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯ มุง่ เน้นการดาเนินธุรกิจเพือ่ การเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น และดาเนินธุรกิจให้เป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อ
สังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกากับ ดูแลกิจ การที่ดี บริษัทฯ ได้ตระหนัก ถึงความสาคัญ ของความ
รับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม จึงมีการกาหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ตามหลักการที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 8 ข้อ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการดาเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อมและผูม้ สี ว่ นได้เสีย

2.

การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน (CSR-In process)
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะประกอบกิจการให้ประสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น ด้วยหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษทั ฯ จึงนานโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาเป็ นแนวทางในการกาหนดกระบวนการปฏิบตั งิ าน และเพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่าพนักงานทุกระดับตระหนักถึง
และปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
(1) การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็ นธรรม โปร่งใส เปิ ดเผย
ข้อมูลทีส่ าคัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ บริษทั ฯ จะคานึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ต่ อผู้
ถือหุน้ ลูกค้า คูค่ า้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย รวมถึงมีการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
และเป็ นธรรม นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยัง ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฏหมาย รวมถึงการปฏัตติ าม
1

จรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็ นสากล โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ติ นให้อยู่ใน
กรอบของกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มสี ่วนรูเ้ ห็น ช่วยเหลือ หรือกระทาใด ๆ อันเป็ นการ
ละเมิด ฝ่ าฝืนฏหมาย กฏระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วนมาโดยตลอด
(2) การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีความตัง้ ใจ และมุง่ มันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม และ
รับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกหลุ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษัทฯ โดยปฏิบตั ติ ามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และ
สามารถตรวจสอบได้ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด และเพื่อ
สร้างความเชื่อมันแก่
่ ผมู้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการดาเนินธุรกิจร่วมกันด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต
นอกจากนี้บริษทั ฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการกระทาทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่
โปร่งใสตลอดจนการกระท าผิด ทางกฎหมาย นโยบาย ระเบีย บ กฎเกณฑ์ต่า งๆ ของบริษัทฯ จาก
พนักงาน
(3) การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของทุกคนซึ่ง
นับเป็ นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทัง้ การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ในสังคม
บริษทั ฯ จึงมีแนวทางทีจ่ ะส่งเสริมและกระตุน้ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พืน้ ฐานและ
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบ ัติไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องเชื้อชาติ สัญ ชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ
การศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสังคม รวมถึงดูแลให้พนักงานให้สามารถทางานร่วมกัน
ภายใต้สภาพแวดล้อมการทางนทีป่ ลอดภัยและมีความสุข
(4) การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ น
ธรรม อันเป็ นปั จจัยที่จะช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการ
เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ ในอนาคต
บริษทั ฯ จึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ่อพนักงานบริษทั โดยผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
อย่างยุตธิ รรม บริหารงานโดยความไม่ลาเอียง สนับสนุ นในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่
พนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ ดังนัน้ บริษัทฯ ได้กาหนดการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อ
เป็ น การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และเพื่อดูแลพนักงาน เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่า
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รักษาบาลกรณี ผู้ป่ วยนอก การประกัน ชีวิตและประกัน สุข ภาพกลุ่ ม การตรวจสุขภาพประจาปี เงิน
สนับสนุ นกิจกรรมกีฬาหรือการออกกาลังกาย ตลอดจนเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือ
กรณีอปุ สมบท เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวติ เป็ นต้น
นอกจากนี้บ ริษัทฯ ยังสนับ สนุ น ให้พ นักงานมีการพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกระดับ โดยบริษทั ฯ จัดให้มกี ารอบรมพัฒนาพนักงานใน
ทุกฝ่ ายงานอย่างเป็ นประจาสม่าเสมอทัง้ ทักษะทางด้านการปฏิบตั แิ ละทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ
เป็ นการเพิม่ ศักยภาพทัง้ ต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กรในภาพรวม

(5) ความรับผิ ดชอบต่อผู้บริ โภค
บริษทั ฯ ได้กาหนดให้พนักงานของบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ่อลูกค้าตามข้อปฏิบตั ใิ นคู่มอื จริยธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิจทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ทัง้ ในด้านคุณภาพและ
การให้บริการทีด่ แี ละได้มาตรฐาน ตามข้อปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
5.1 ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรือ่ งสินค้าและการให้บริการ
5.2 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5.3 รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า
5.4 ให้ความรูต้ ่อลูกค้าเพือ่ พัฒนาสินค้า และการให้บริการ
5.5 จัดให้มชี ่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เกีย่ วกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการรับเรือ่ งร้องเรียนของบริษทั ฯ
(6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมต่อการ
ดารงชีวติ ของมนุ ษย์ ในขณะทีส่ งั คมปั จจุบนั เริม่ ตระหนักถึงความสาคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้อมอย่าง
จริงจัง โดยบริษัทฯ ดาเนินการและควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฏหมายที่เกีย่ วข้องกับการดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ มีแนวทางทีจ่ ะปฏิบตั หิ รือควบคุม ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฏหมายและกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
และรับ ผิด ชอบต่ อสังคม รวมถึงให้ค วามร่ว มมือ ช่ ว ยเหลือ สนั บ สนุ น และอาสาท ากิจ กรรมที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้ นฟูสงั คม
และนวัตกรรม
(8) การมี นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้ จากการดาเนิ นงานที่ มีความรับผิ ดชอบต่ อ
สังคมสิ่ งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
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บริษทั ฯ สนับสนุ นให้มนี วัตกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการทางานทัง้ ใน
ระดับภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมกเชิงสร้างสรรค์ทก่ี ่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ สร้างผลิตผลและมูลค่าเพิม่ ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคม ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายว่าการเผยแพร่นวัตกรรมเป็ นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการ
สือ่ สารและเผยแพร่นวัตกรรมให้กบั กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมรับทราบโดยผ่านช่องทาง
ทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมเหล่านี้จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
ทัวถึ
่ ง โดยบริษทั ฯ มีการดาเนินโครงการต่างๆ ดังนี้
8.1) บริษัท ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุร ี ใน โครงการ
“ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ” โดยบริษทั ฯ ให้การสนับสนุ นซอฟต์แวร์ด้านการ
ออกแบบ SOLIDWORKS และจัดการฝึ กอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อ
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็ นการส่งเสริมการเรียนรู้ เพิม่ ศักยภาพ และพัฒนาทักษะให้แก่ผพู้ กิ าร
เพือ่ สร้างโอกาสและอาชีพในอนาคต

8.2) บริษัท ฯ ร่วมกับ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมส่งการผลิต
และพัฒ นากาลังคนอาชีวศึกษา ขับ เคลื่อนภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้น ส่วนยานยนต์ จัดทาโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารภายใต้ชอ่ื โครงการ “หลักสูตรการออกแบบและผลิตชิน้ ส่วนเครือ่ งจักรกลเพือ่ ใช้
ในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” ให้สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) สาหรับครู
สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตระดับพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี จังหวัดจันทบุร ี จึด
ขึน้ เมือ่ วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561
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8.3) บริษทั ฯ เป็ นผูน้ าด้านการจัดจาหน่ ายซอฟต์แวร์โซลูชนเพื
ั ่ ่องานออกแบบ 3D ทางด้าน
อุตสาหกรรมและด้านสถาปั ตยกรรม ทัง้ ยังเป็ นผู้จดั จาหน่ ายนวัตกรรมทีท่ นั สมัยอย่าง 3D Printer ซึ่ง
ได้จดั งานภายใต้ช่อื “APPLICAD’S SOLIDWORKS INNOVATION DAY’ ซึ่งจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี
เพือ่ นาเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมอย่างครบเพือ่ เป็ นการรวมตัวของ
กลุ่มคนทีมคี วามเกีย่ วข้องแวดวงอุตสาหกรรม ให้ได้เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน
ตลอดจนอัพเดทนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านซอฟต์แวร์เพือ่ การออกแบบ

8.4) บริษทั ฯ เป็ นผูน้ าด้านการจัดจาหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชนเพื
ั ่ อ่ งานออกแบบ 3D ทางด้าน
อุตสาหกรรมและด้านสถาปั ตยกรรม ทัง้ ยังเป็ นผูจ้ ัดจาหน่ ายนวัตกรรมทีท่ นั สมัยอย่าง 3D Printer จัด
งานภายใต้ ช่ือ “ARCHICAD THAI BIM CONFERENE” ซึ่ ง จัด ขึ้น เป็ นประจ าทุ ก ปี เพื่ อ น าเสนอ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการออกแบบสถาปั ตยกรรม และก่อสร้างอย่างครบวงจร โดยเฉพาะ
เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา แก
รนด์ฮอลล์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการรวมตัวของกลุ่มคนทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ สถาปั ตยกรรม และก่อสร้างให้ได้เรียนรู้ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กัน
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และกัน รวมถึง อัพเดทเทคโนโลยีดา้ นซอฟร์แวร์เพื่อการออกแบบทางสถาปั ตยกรรม และงานก่อสร้าง
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานกระบวนการออกแบบไทยให้กา้ วสูร่ ะดับสากลด้วย BIM

ทัง้ นี้ ด้วยความมุ่งมันของบริ
่
ษทั ฯ ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น ทาให้บริษทั ฯ
ได้รบั เลือกเป็ นสุดยอดบริษัทเอสเอ็มอีแห่งปี 2017 “THAILAND TOP SME AWARDS 2017” ซึ่งเป็ นรางวัล
อันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความภูมใิ จแก่ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอีไทยทีม่ นี วัตกรรมดีเด่นแห่งปี และมี
ผลการด าเนิน งานยอดเยี่ย มตามประเภทอุตสาหกรรม โดย เมื่อวัน พุธที่ 6 กัน ยายน 2560 บริษัทฯ ได้รบั
เกียรติจาก ดร. สมชาย หาญหิรญ
ั ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นประธานในพิธีและมอบรางวัล ซึ่งคุณ
ประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั แอพพลิแคด จากัด (มหาชน) ได้เข้ารับรางวัล ซึง่ ถือ
ได้ว่าเป็ นความสาเร็จของ บริษัท แอพพลิแคด จากัด ในการมุ่งมันพั
่ ฒ นาธุ รกิจให้ประสบความสาเร็จอย่าง
ยังยื
่ นด้วยการให้บริการทีห่ ลากหลาย ครบวงจร และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (After Process)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของชุมชนและสังคมเป็ นอย่างมาก จึงประกอบกิจการตามนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจร่วมกับชุมชม โดยแบ่งปั นโอกาสทางการศึกษาแก่
สังคม เนื่องจากการเติบโตทีย่ งยื
ั ่ นของบริษทั เกิดจากบุคลากรทีม่ คี ุณภาพและสังคมทีแ่ ข็งแรง โดยทีผ่ ่านมา
บริษทั ได้มกี จิ กรรมทีส่ ง่ เสริมบุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ดังนี้
3.
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3.1 บริษทั ฯ สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและให้ความสาคัญต่อการศึกษาไทย และมอบโอกาส
กับ เด็กๆ ที่อยู่ห่ างไกลความเจริญ ได้ม ีโอกาสที่จ ะสัม ผัส เทคโนโลยีระดับ สูงอย่าง “หุ่ น ยนต์ ” โดย
ร่ ว มกับ บริษั ท ต่ า งๆ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ภาควิช าวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุร ี ภายใต้ช่อื โครงการ “โครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
สาหรับเด็ก : สนุ กกับหุ้นยนต์” (Kid Workshop : Fun With Robots) โดยเริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2554 –
2561 มาอย่า งต่อ เนื่ อง ซึ่งที่ผ่ านมา บริษัท ฯ ได้จ ัด โครงการอบรมเชิงปฏิบ ัติก ารส าหรับ เด็ก ขึ้น
ดังต่อไปนี้
- วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
- วัน ที่ 25 – 27 กรกฏาคม 2557 ณ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุ ร ี วิทยาลัย เขต
ราชบุร ี
- วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
- วันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านดง ต. แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
- วันที่ 24-26 กรกฏาคม 2561 ณ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ต.ลาแก่น อ.ท้ายเมือง จ.พังงา

3.2 บริษัท ฯ จัด กิจ กรรมส่ งต่ อความสุ ข เลี้ย งอาคารกลางวัน และขนม แจกของเล่ น เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรูพ้ ร้อมทัง้ มอบทุนการศึกษา ให้กบั เด็ก ๆ สมาคมสงเคราะห์เด็กกาพร้าแห่ง
ประเทศไทย ณ ซอยร่วมใจ สุขสวัสดิ ์ราษฎร์บรู ณะ เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
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3.3 บริษัทฯ น าโดยคุณ ประภาส ตัง้ อดุ ล ย์รตั น์ ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริหาร พร้อมด้ว ย
ผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ร่วมบริจาคโลหิตแห่งชาติ กับโรงพยาบาลพระมงกุฎ
โดยมีผบู้ ริหารและพนักงานสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตทัง้ สิ้น จานวน 45 คน ได้บริจาคโลหิตไปแล้ว
จานวน 20,250 ซีซี ณ สถานทีส่ านักงานใหญ่ บริษทั แอพพลิแคด จากัด เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2561
ซึง่ เป็ นโครงการทีบ่ ริษทั ฯจะดาเนินการต่อเนื่องในทุกปี
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