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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  (Corporate Social Responsibility : CSR) 

 

1.  นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ มุง่เน้นการด าเนินธุรกจิเพือ่การเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื และด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ตี่อ
สงัคม ด้วยหลกัจรยิธรรมและหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของความ
รบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยี เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม จงึมกีารก าหนดแนวทางความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ตามหลกัการที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 8 ขอ้ ดงันี้ 

 
 1. การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 
 2. การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
 3. การเคารพสทิธมินุษยชน 
 4. การปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 5. ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 
 6.  การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 7. การรว่มพฒันาชมุชนหรอืสงัคม 
 8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ไดจ้ากการด าเนินงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
  สิง่แวดลอ้มและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

2. การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน (CSR-In process) 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบกจิการใหป้ระสบความส าเรจ็อยา่งยัง่ยนื ดว้ยหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสว่นรวมไปพรอ้มกบัการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ จงึน านโยบายความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมมาเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการปฏบิตังิาน และเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้่าพนกังานทกุระดบัตระหนกัถงึ
และปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตน้โยบายดงักล่าวอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยยดึหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม 
และกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจรติ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผย
ขอ้มลูทีส่ าคญัและสามารถตรวจสอบได ้ซึง่บรษิทัฯ จะค านึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ต่อผู้
ถอืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ พนักงาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึมกีารแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม
และเป็นธรรม นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัติามกฏหมาย รวมถงึการปฏตัติาม
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จรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นสากล โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องปฏบิตัตินใหอ้ยู่ใน
กรอบของกฏหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มสี่วนรูเ้หน็ ช่วยเหลอื หรอืกระท าใด ๆ อนัเป็นการ
ละเมดิ ฝ่าฝืนฏหมาย กฏระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้นมาโดยตลอด 

 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีวามตัง้ใจ และมุง่มัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และ
รบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกหลุ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยนืของบรษิัทฯ โดยปฏิบตัติามหลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยยดึหลกัธรรมมาภิบาล จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และ
สามารถตรวจสอบได ้นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  

กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั และเพื่อ
สรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในองคก์รและภายนอกองคก์รในการด าเนินธุรกจิร่วมกนัดว้ย
ความซื่อสตัยส์จุรติ 

นอกจากนี้บรษิทัฯ มชี่องทางการแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการกระท าทีไ่มส่จุรติหรอืไม่
โปร่งใสตลอดจนการกระท าผิดทางกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของบรษิัทฯ จาก
พนกังาน  

 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บรษิัทฯ ตระหนักดีว่ากจิการต้องเคารพต่อชวีิตและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่ง
นับเป็นรากฐานของการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบุคคล รวมทัง้การสรา้งมนุษยสมัพนัธ์ในสงัคม 
บรษิทัฯ จงึมแีนวทางทีจ่ะส่งเสรมิและกระตุน้ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานและ
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเชื้อชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สผีิว เพศ อาย ุ
การศกึษา สภาวะทางร่างกายหรอืสถานะทางสงัคม รวมถงึดูแลใหพ้นักงานใหส้ามารถท างานร่วมกนั
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการท างนทีป่ลอดภยัและมคีวามสขุ 

 

(4) การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรม อนัเป็นปัจจยัที่จะช่วยเพิม่มูลค่าของกจิการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการ
เจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนาคต  

บรษิทัฯ จงึก าหนดแนวทางการปฏบิตัติ่อพนักงานบริษทั โดยผูบ้รหิารจะตอ้งปฏบิตัติ่อพนักงาน
อย่างยตุธิรรม บรหิารงานโดยความไมล่ าเอยีง สนับสนุนในการสรา้งศกัยภาพในความกา้วหน้าและเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณที่
พนักงานตอ้งพงึปฏบิตั ิดงันัน้ บรษิัทฯ ได้ก าหนดการจดัสวสัดกิารใหแ้ก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อ
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และเพื่อดูแลพนักงาน เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ค่า
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รกัษาบาลกรณีผู้ป่วยนอก การประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ าปี เงนิ
สนับสนุนกจิกรรมกฬีาหรอืการออกก าลังกาย ตลอดจนเงนิช่วยเหลอืในกรณีต่างๆ เช่น เงนิช่วยเหลอื
กรณีอปุสมบท เงนิชว่ยเหลอืกรณีคลอดบุตร เงนิชว่ยเหลอืกรณีเสยีชวีติ เป็นตน้  

นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัสนับสนุนให้พนักงานมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานทุกระดบั โดยบรษิทัฯ จดัใหม้กีารอบรมพฒันาพนักงานใน
ทกุฝ่ายงานอย่างเป็นประจ าสม ่าเสมอทัง้ทกัษะทางดา้นการปฏบิตัแิละทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ เพื่อ
เป็นการเพิม่ศกัยภาพทัง้ต่อตนเอง  หน่วยงาน และองคก์รในภาพรวม  

 
 

(5) ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหพ้นักงานของบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติ่อลกูคา้ตามขอ้ปฏบิตัใินคู่มอืจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกจิทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลูกคา้ ทัง้ในดา้นคุณภาพและ
การใหบ้รกิารทีด่แีละไดม้าตรฐาน ตามขอ้ปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

5.1 ปฏบิตัติ่อลกูคา้อยา่งเป็นธรรมในเรือ่งสนิคา้และการใหบ้รกิาร 
5.2 เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้ และบรกิารอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 
5.3 รกัษาขอ้มลูความลบัและสารสนเทศของลกูคา้ 

5.4 ใหค้วามรูต้่อลกูคา้เพือ่พฒันาสนิคา้ และการใหบ้รกิาร 
5.5 จดัให้มชี่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถรอ้งเรยีน เกีย่วกบัสนิค้าและบรกิาร โดยถือปฏิบตัิ

ตามนโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนของบรษิทัฯ  
 

(6) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน ในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมต่อการ
ด ารงชวีติของมนุษย์ ในขณะทีส่งัคมปัจจุบนัเริม่ตระหนักถงึความส าคญักบัการรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่าง
จรงิจงั โดยบรษิัทฯ ด าเนินการและควบคุมให้มกีารปฏบิตัติามกฏหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการดูแลรกัษา
สิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั 

 

(7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บรษิทัฯ มแีนวทางทีจ่ะปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฏหมายและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
และรบัผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิความเขม็แขง็ทางเศรษฐกจิ ตลอดจนการฟ้ืนฟูสงัคม
และนวตักรรม  

  

(8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 
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บรษิทัฯ สนับสนุนใหม้นีวตักรรมในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะนวตักรรมดา้นกระบวนการท างานทัง้ใน
ระดบัภายในองคก์รและระดบัความร่วมมอืระหว่างองคก์ร โดยเน้นนวตักรรมกเชงิสรา้งสรรคท์ีก่่อใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้สรา้งผลติผลและมลูคา่เพิม่ ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อสงัคม ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่นวตักรรมเป็นหนึ่งในความรบัผดิชอบต่อสงัคม  โดยจะมกีาร
สือ่สารและเผยแพรน่วตักรรมใหก้บักลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มรบัทราบโดยผ่านช่องทาง
ทีห่ลากหลาย เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูขา่วสารดา้นนวตักรรมเหล่านี้จะสื่อสารไปถงึกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่ง
ทัว่ถงึ โดยบรษิทัฯ มกีารด าเนินโครงการต่างๆ ดงันี้ 

 8.1) บรษิัท ฯ ร่วมกบั วทิยาลยัเทคโนโลยพีระมหาไถ่ พทัยา จงัหวดัชลบุร ีใน โครงการ 
“ส่งเสรมิการเรยีนรู ้เพื่อสรา้งโอกาส-สรา้งอาชพี”   โดยบรษิทัฯ ใหก้ารสนับสนุนซอฟต์แวรด์้านการ
ออกแบบ SOLIDWORKS  และจดัการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ เมื่อ
วนัที ่7 ธนัวาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู ้เพิม่ศกัยภาพ และพฒันาทกัษะใหแ้ก่ผูพ้กิาร
เพือ่สรา้งโอกาสและอาชพีในอนาคต 

                    
 
 8.2) บรษิัท ฯ ร่วมกบั ส านักพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา ร่วมส่งการผลติ

และพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา ขบัเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จดัท าโครงการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารภายใตช้ือ่โครงการ “หลกัสตูรการออกแบบและผลติชิน้สว่นเครือ่งจกัรกลเพือ่ใช้
ในภาคอุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนยานยนต์” ใหส้อดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 และการพฒันา
การศกึษาในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ส าหรบัครู
สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลติระดบัพื้นฐาน ณ วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุร ีจงัหวดัจนัทบุร ีจดึ
ขึน้เมือ่วนัที ่1-5 พฤษภาคม 2561  
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 8.3) บรษิทัฯ เป็นผูน้ าดา้นการจดัจ าหน่ายซอฟตแ์วรโ์ซลูชัน่เพื่องานออกแบบ 3D ทางดา้น
อตุสาหกรรมและดา้นสถาปัตยกรรม ทัง้ยงัเป็นผู้จดัจ าหน่ายนวตักรรมทีท่นัสมยัอย่าง 3D Printer ซึ่ง
ได้จดังานภายใต้ชื่อ “APPLICAD’S SOLIDWORKS INNOVATION DAY’ ซึ่งจดัขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
เพือ่น าเสนอเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการออกแบบอตุสาหกรรมอยา่งครบเพือ่เป็นการรวมตวัของ
กลุ่มคนทมีคีวามเกีย่วขอ้งแวดวงอุตสาหกรรม ใหไ้ดเ้รยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
ตลอดจนอพัเดทนวตักรรม เทคโนโลยใีหม่ๆ  ดา้นซอฟตแ์วรเ์พือ่การออกแบบ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 8.4)  บรษิทัฯ เป็นผูน้ าดา้นการจดัจ าหน่ายซอฟตแ์วรโ์ซลชูัน่เพือ่งานออกแบบ 3D ทางดา้น

อตุสาหกรรมและดา้นสถาปัตยกรรม ทัง้ยงัเป็นผูจ้ ัดจ าหน่ายนวตักรรมทีท่นัสมยัอย่าง 3D Printer จดั
งานภายใต้ชื่อ “ARCHICAD THAI BIM CONFERENE” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าเสนอ
เทคโนโลย ีและนวตักรรมด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และก่อสรา้งอย่างครบวงจร โดยเฉพาะ
เทคโนโลย ีBIM (Building Information Modeling) ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา แก
รนด์ฮอลล ์เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม 2561 วตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการรวมตวัของกลุ่มคนทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กบัแวดวงอสงัหารมิทรพัย ์สถาปัตยกรรม และกอ่สรา้งใหไ้ดเ้รยีนรู ้และแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนั
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และกนั รวมถงึ อพัเดทเทคโนโลยดีา้นซอฟรแ์วรเ์พื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และงานก่อสรา้ง 
เพือ่ยกระดบัมาตรฐานกระบวนการออกแบบไทยใหก้า้วสูร่ะดบัสากลดว้ย BIM 

      
 
 

ทัง้นี้ ด้วยความมุ่งมัน่ของบรษิทัฯ ในการพฒันาธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื ท าให้บรษิทัฯ 
ได้รบัเลือกเป็นสุดยอดบรษิัทเอสเอ็มอแีห่งปี 2017 “THAILAND TOP SME AWARDS 2017” ซึ่งเป็นรางวลั
อนัทรงเกยีรตแิละเครื่องหมายแห่งความภูมใิจแก่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อไีทยทีม่นีวตักรรมดเีด่นแห่งปี และมี
ผลการด าเนินงานยอดเยี่ยมตามประเภทอุตสาหกรรม โดย เมื่อวนัพุธที่ 6 กนัยายน 2560 บรษิัทฯ ได้รบั
เกยีรติจาก ดร. สมชาย   หาญหริญั ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพธิีและมอบรางวลั ซึ่งคุณ
ประภาส   ตัง้อดุลยร์ตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั แอพพลแิคด จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้รบัรางวลั ซึง่ถอื
ได้ว่าเป็นความส าเรจ็ของ บรษิัท แอพพลแิคด จ ากดั ในการมุ่งมัน่พฒันาธุ รกจิให้ประสบความส าเรจ็อย่าง
ยัง่ยนืดว้ยการใหบ้รกิารทีห่ลากหลาย ครบวงจร และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  

             
 
 

3. กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของชุมชนและสงัคมเป็นอย่างมาก จึงประกอบกจิการตามนโยบาย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมเีป้าหมายในการด าเนินธุรกจิรว่มกบัชุมชม โดยแบ่งปันโอกาสทางการศกึษาแก่
สงัคม  เนื่องจากการเตบิโตทีย่ ัง่ยนืของบรษิทัเกดิจากบุคลากรทีม่คีุณภาพและสงัคมทีแ่ขง็แรง โดยทีผ่่านมา
บรษิทัไดม้กีจิกรรมทีส่ง่เสรมิบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั ดงันี้ 
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3.1 บรษิทัฯ สนับสนุนการศกึษาแกเ่ยาวชนและใหค้วามส าคญัต่อการศกึษาไทย และมอบโอกาส
กบัเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจรญิได้มีโอกาสที่จะสมัผสัเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง “หุ่นยนต์” โดย
ร่วมกับบริษัทต่างๆ ให้การสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
ส าหรบัเด็ก : สนุกกบัหุ้นยนต์” (Kid Workshop : Fun With Robots) โดยเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2554 – 
2561 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรบัเด็ก ขึ้น
ดงัต่อไปนี้ 
- วนัที ่27-29 มถิุนายน 2557 ณ โรงเรยีนอตุรดติถด์รณุี ต.ทา่อฐิ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ์ 
- วนัที่ 25 – 27 กรกฏาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีวิทยาลยัเขต

ราชบุร ี
- วนัที ่20-21 ธนัวาคม 2560 โรงเรยีนเพยีงหลวง 1 (บา้นทา่ตอน) ต.ทา่ตอน อ.แมอ่าย จ.เชยีงใหม่ 
- วนัที ่25-27 ธนัวาคม 2560 ณ โรงเรยีนบา้นดง ต. แมส่าว อ.แมอ่าย จ.เชยีงใหม่ 

- วนัที ่24-26 กรกฏาคม 2561 ณ โรงเรยีนพระราชทานทบัละม ุต.ล าแกน่ อ.ทา้ยเมอืง จ.พงังา 
 

   
 

     
 

 

 3.2 บรษิัทฯ จัดกิจกรรมส่งต่อความสุข เลี้ยงอาคารกลางวันและขนม แจกของเล่นเพื่อ
ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูพ้รอ้มทัง้มอบทุนการศกึษา ใหก้บัเด็ก ๆ สมาคมสงเคราะห์เด็กก าพรา้แห่ง
ประเทศไทย ณ ซอยรว่มใจ สขุสวสัดิร์าษฎรบ์รูณะ เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2561 
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 3.3   บรษิัทฯ น าโดยคุณประภาส   ตัง้อดุลย์รตัน์  ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร พร้อมด้วย
ผูบ้รหิารและพนักงาน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดร้่วมบรจิาคโลหติแห่งชาต ิกบัโรงพยาบาลพระมงกุฎ 
โดยมผีูบ้รหิารและพนักงานสนใจเขา้ร่วมบรจิาคโลหติทัง้สิ้น จ านวน 45 คน ได้บรจิาคโลหติไปแล้ว
จ านวน 20,250 ซซี ีณ สถานทีส่ านักงานใหญ่ บรษิทั แอพพลแิคด จ ากดั เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2561 
ซึง่เป็นโครงการทีบ่รษิทัฯจะด าเนินการต่อเนื่องในทกุปี 


