นโยบายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
1. หลักการและความสาคัญ
บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) หรือ BDMS มีวสิ ยั ทัศน์ และมีพนั ธกิจสู่การเป็ นผู้นาการให้บริการทาง
การแพทย์ทไ่ี ด้มาตรฐานสากล ให้บริการทางการแพทย์ทเ่ี ป็ นเลิศ และได้รบั ความไว้วางใจจากผูร้ บั บริการ ผ่านการใช้
วิทยาการและการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจ ที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อรับประกันคุณภาพการให้บริการและได้รบั การ
ยอมรับในฐานะสถานประกอบการที่ดาเนินการอย่างสอดคล้องตามหลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS เชื่อว่าการ
ดาเนินธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาลที่รบั ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม จะเป็ นการจัดการความเสีย่ ง เปิ ดโอกาสทาง
ธุรกิจ สามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม
BDMS ยึดหลักมาตรฐานการดาเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า สอดคล้องตามข้อกาหนดในทุกพืน้ ที่ดาเนินงาน รวมทัง้
ปฏิบตั ิตามหลักการสากลด้านความยังยื
่ น ที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นขององค์การสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals – SDGs) โดยกาหนดกลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานบนหลัก การกากับดูแล
กิจการทีด่ ี มุ่งสร้างส่วนร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม สนับสนุนผลดาเนินงานทางธุรกิจทีเ่ ป็ นเลิศ จัดการผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพและความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องบุคลากรภายในองค์กรรวมถึงชุมชนในสังคม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ น และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มสี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม เพื่อมุ่งรักษาสมดุลและควบคุมผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
3. คานิ ยาม
BDMS
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

หมายถึง
หมายถึง

ประเด็นสาระสาคัญ

หมายถึง

บุคลากร

หมายถึง

กลุม่ ธุรกิจของ BDMS

หมายถึง

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือทัง้ หมด
บุคคลหรือกลุ่มคนทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
การดาเนินธุ รกิจของ BDMS ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ ทัง้ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้ป่วย
ชุมชนและสังคม เป็ นต้น
ประเด็น ด้า นเศรษฐกิจ สัง คม สิ่ง แวดล้อ ม และการก ากับ ดูแ ล ที่มี
นัยสาคัญและสามารถส่งผลกระทบต่อการประเมิน การตัดสินใจ การ
บริหารจัดการ และผลดาเนินการขององค์กร และ/หรือ ต่ อผู้มสี ่วนได้
เสีย ทัง้ ในระยะสัน้ หรือระยะยาว
บุคลากรทีท่ างานให้แก่ BDMS ครอบคลุมบุคลากรทีด่ าเนินงานในสาย
การรักษา (Clinical) และสายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการรักษา (Non-Clinical)
ทัง้ พนักงานประจาและพนักงานชัวคราว
่
กลุ่มธุรกิจของ BDMS ทัง้ กลุ่มโรงพยาบาล (Hospital Group) และกลุ่ม
ทีไ่ ม่ใช่โรงพยาบาล (Non-hospital Group)
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4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)
 พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางบริหารจัดการความยังยื
่ น ครอบคลุมการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้
มีส่วนได้เสีย ทบทวนประเด็นสาระสาคัญด้านความยังยื
่ น และรับทราบแนวทางการรายงานการพัฒนา
อย่างยังยื
่ นประจาปี
 สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานภายในองค์ก รให้เ ป็ น ไปตามเป้ าหมายด้า นความยัง่ ยืน ของ BDMS และ
สอดคล้องตามหลักสากลด้านการพัฒนาความยังยื
่ น
4.2 กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (President)
 รายงานผลดาเนินงานด้านความยังยื
่ นแก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อ ทบทวนนโยบายและแนวทางบริหาร
จัดการความยังยื
่ น ครอบคลุมการสร้างการมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้เสีย ทบทวนประเด็นสาระสาคัญด้าน
ความยังยื
่ น และรับทราบแนวทางการรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นประจาปี
 รับทราบข้อคิดเห็นและแนวทางนโยบายการบริหารจัดการด้านความยังยื
่ นจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
สือ่ สารและดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS
4.3 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS
(BDMS Corporate Sustainability Development Committee: BDMS CSD Committee)
 คณะกรรมการความยัง่ ยืน BDMS ประกอบไปด้ว ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ท าหน้ า ที่ป ระธาน
คณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบไปด้วยประธานฝา่ ยแพทย์ ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานกลาง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน และผูบ้ ริหารสูงสุดของฝา่ ยกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS
 ผู้บ ริห ารสูง สุด ของฝ่า ยกิจ การสัง คมเพื่อ การพัฒ นาอย่ างยัง่ ยืน BDMS ท าหน้ า ที่ร ายงานผลและให้
ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาผลดาเนินงานด้านความยังยื
่ นแก่คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS
 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS แต่งตัง้ และมอบหมายให้ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
BDMS ดาเนินงานในระดับกลุ่มธุรกิจของ BDMS อย่างมีประสิทธิภาพ
 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS พิจารณากาหนด ทบทวน และสนับสนุ นการดาเนินงานตามนโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางบริหารจัดการด้านความยังยื
่ นในระดับองค์กร ครอบคลุมการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียและประเด็นสาระสาคัญด้านความยังยื
่ น
 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS ทบทวน ให้ความเห็นชอบ และลงมติเพื่ออนุมตั ิการจัดทาและเปิ ดเผย
รายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
 กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ในฐานะประธานคณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS นาเสนอผลการดาเนินงาน
ด้านความยังยื
่ นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบและทบทวนนโยบายรวมถึงแนวทางการดาเนินงาน
ด้านความยังยื
่ นของ BDMS ต่อไป
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4.4 ฝ่ ายกิ จการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS และตัวแทนผูร้ บั ผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิ จของ
BDMS (BDMS CSD & Representative from each Business Group)
 ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS ทาหน้าที่ประสานงานเพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อน
้
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ และเปาหมายเชิงกลยุทธ์ดา้ นความยังยื
่ นแก่กลุ่มธุรกิจของ BDMS
 กลุ่มธุรกิจของ BDMS แต่งตัง้ ตัวแทนผูร้ บั ผิดชอบเพื่อประสานงาน รับการถ่ายทอด และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านความยังยื
่ นร่วมกับฝา่ ยกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS
 ตัวแทนผูร้ บั ผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของ BDMS ควรเป็ นผู้บริหารระดับสูงหรือบุคลากรทีส่ ามารถ
ดาเนินการข้ามสายงานในระดับกลุ่มธุรกิจได้ เช่น สายงานให้บริการทางการแพทย์ สายงานทรัพยากร
บุคคล สายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม สายงานจัดซือ้ สายงานวิจยั และพัฒนา สาย
งานความรับผิดชอบต่อสังคม/ความยังยื
่ น หรือฝา่ ยการตลาดองค์กร เป็ นต้น
 ฝา่ ยกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS ร่วมกับตัวแทนผูร้ บั ผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของ
BDMS พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความยังยื
่ นให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 ฝา่ ยกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS ให้คาปรึกษาตัวแทนผูร้ บั ผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ของ BDMS ในการจัดทาเอกสารสนับสนุ น คู่มอื และ/หรือแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางเทคนิคทีจ่ าเป็ น
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
่ น
 ฝา่ ยกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS ให้คาปรึกษาตัวแทนผูร้ บั ผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ของ BDMS ในการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ สือ่ สาร และสร้างวัฒนธรรมด้านความยังยื
่ นใน BDMS
 ตัวแทนผูร้ บั ผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของ BDMS ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย ทวนสอบความถูกต้อง ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงแนวทางการ
ดาเนินงาน รวมถึงรายงานความก้าวหน้าต่อฝา่ ยกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS เป็ นราย
ไตรมาส หรือเมื่อคณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS ต้องการขอความคิดเห็นเพิม่ เติม
 ฝา่ ยกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS จัดทารายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของ BDMS ตาม
มาตรฐานระดับสากล โดยติดตาม รวบรวม และทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลจากตัวแทนผูร้ บั ผิดชอบ
จากแต่ ละกลุ่ม ธุ รกิจของ BDMS เพื่อ สื่อสารนโยบาย กลยุ ทธ์ เป้ าหมาย และความก้าวหน้ า ในการ
ดาเนินงานด้านความยังยื
่ นต่อสาธารณะ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มสี ่วนได้เสียเพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 ฝ่ายกิจ การสัง คมเพื่อการพัฒนาอย่ างยังยื
่ น BDMS นาเสนอผลดาเนินงานด้า นความยังยื
่ น และร่า ง
รายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของ BDMS แก่คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS เพื่อทบทวน ให้ความ
เห็นชอบ และอนุมตั กิ ารจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
4.5 บุคลากรทุกคนในองค์กร
 ทาความเข้าใจเกีย่ วกับความยังยื
่ นในบริบทของ BDMS
 รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายเเละตัวชีว้ ดั ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ด้านความยังยื
่ นอย่างมีประสิทธิภาพ และนาเสนอต่อตัวแทนผูร้ บั ผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของ BDMS
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5. แนวปฏิ บตั ิ เพื่อพัฒนา BDMS สู่ความยังยื
่ น
BDMS ยึดหลักกระบวนการบริหารจัดการด้านความยังยื
่ นตามหลักสากลเพื่อปรับใช้ในการทางานขัน้ พื้นฐานและ
ผลักดันเป็ นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงการกากับดูแลการดาเนินงาน ดังนี้
5.1 การมีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
 คณะกรรมการบริษทั กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ หรือ คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS มีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียร่วมกับคณะกรรมการความยังยื
่ นเครือข่าย BDMS และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง โดยกาหนดแนวทางการกากับดูแล กลยุทธ์การดาเนินงาน และกระบวนการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
 คณะกรรมการบริษทั กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ หรือ คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS มีส่วนร่วมใน
การกาหนดให้กระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วมและตอบสนองต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบาย
หรือกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ความเสีย่ ง การประเมินประเด็นสาระสาคัญ หรือ การ
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS ร่วมกับ ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS จัดสรร
ทรัพยากรหรือเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อให้การดาเนินการสร้างการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ่วนได้เสีย
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS ร่วมกับฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS กาหนด
แนวทางการระบุความคาดหวังและข้อกังวลของผูม้ สี ว่ นได้เสีย แนวทางการระบุกลุ่มทีค่ าดว่าจะเป็ นผูม้ ี
ส่วนได้เสีย และแนวทางการจัดการความเสีย่ งของกระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อ
ประกอบการกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS กาหนดตัวชีว้ ดั หรือการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการสร้างการ
มีส่วนร่วม และสื่อสารผลการประเมินแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรอย่างโปร่งใสและมี
ความต่อเนื่อง
 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS ร่วมกับฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS ทบทวน
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มสี ่วนได้เสียเพื่อร่วมกาหนดแนวทางพัฒนาการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
5.2 การประเมิ นประเด็นสาระสาคัญ (Materiality Assessment)
 คณะกรรมการความยัง่ ยืน BDMS ฝ่ า ยกิจ การสัง คมเพื่อ การพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน BDMS ตัว แทน
ผูร้ บั ผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของ BDMS และบุคลากรที่เกีย่ วข้อง ทาหน้าทีก่ ากับดูแลกระบวนการ
ระบุและประเมิน ประเด็นสาระสาคัญ ตลอดกระบวนการทางธุ รกิจ เช่น การประเมินความเสี่ย ง การ
ดาเนินการเพื่อความสอดคล้องตามข้อกาหนด และนโยบายและคู่มอื การดาเนินงานภายในองค์กร
 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS ร่วมกับฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS จัดสรร
ทรัพยากรหรือเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อให้การประเมินประเด็น สาระสาคัญด้านความยังยื
่ น
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS ร่วมกับ ร่วมกับฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS
เปิ ดเผยประเด็นสาระสาคัญด้านความยังยื
่ นพร้อมเกณฑ์การประเมินทีเ่ หมาะสม มีขอบเขตและช่วงเวลา
ทีช่ ดั เจน
5.3 การตอบสนองต่อประเด็นสาระสาคัญ (Responsiveness of Materiality)
 คณะกรรมการความยัง่ ยืน BDMS ฝ่ า ยกิจ การสัง คมเพื่อ การพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน BDMS ตัว แทน
ผูร้ บั ผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของ BDMS และบุคลากรที่เกีย่ วข้อง ทาหน้าทีก่ ากับดูแลกระบวนการ
ตอบสนองต่อประเด็นสาระสาคัญ และสื่อสารแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ บูรณาการกระบวนการ
ดังกล่าวในกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เช่น การประเมินความเสีย่ ง การดาเนินการตามข้อกาหนด
และการพัฒนากลยุทธ์ในการดาเนินงาน
 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS ร่วมกับฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS จัดสรร
ทรัพยากรหรือเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อให้การตอบสนองต่อประเด็นสาระสาคัญด้านความ
ยังยื
่ นเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 คณะกรรมการความยัง่ ยืน BDMS ฝ่ า ยกิจ การสัง คมเพื่อ การพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน BDMS ตัว แทน
ผูร้ บั ผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของ BDMS และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง ดาเนินการตอบสนองและสื่อสาร
การตอบสนองต่อประเด็นสาระสาคัญด้านความยังยื
่ นแก่ผู้มสี ่วนได้เสียอย่างเหมาะสม มีความต่อเนื่อง
และอาจขอความเห็นชอบต่อแนวปฏิบตั กิ ารตอบสนองดังกล่าวจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย
5.4 การจัดการผลกระทบของประเด็นสาระสาคัญ (Impact of Materiality)
 คณะกรรมการความยัง่ ยืน BDMS ฝ่ า ยกิจ การสัง คมเพื่อ การพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน BDMS ตัว แทน
ผูร้ บั ผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของ BDMS และบุคลากรที่เกีย่ วข้อง ทาหน้าทีก่ ากับดูแลกระบวนการ
จัดการผลกระทบของประเด็นสาระสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ บูรณาการกระบวนการ
ดังกล่าวในกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เช่น การประเมินความเสีย่ ง การดาเนินการตามข้อกาหนด
การพัฒนากลยุทธ์ในการดาเนินงานและการจัดการ
 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS ร่วมกับฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS จัดสรร
ทรัพยากรหรือเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อให้การจัดการผลกระทบของประเด็นสาระสาคัญด้าน
ความยังยื
่ นเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS ร่วมกับฝา่ ยกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS ดาเนินการ
และเปิ ดเผยการจัดการผลกระทบของประเด็นสาระสาคัญด้านความยังยื
่ นแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและ
ภายนอกอย่างเหมาะสม มีหลักการและเหตุผล สามารถตรวจติดตามได้ในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ หรือ
เชิงการเงิน
5.5 สื่อสารต่อสาธารณะ (Communication)
 คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS ร่วมกับ ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS สื่อสาร
ข้อมูลแนวทางบริหารจัดการ ผลการดาเนินงาน และความก้าวหน้าของการดาเนินงานต่อสาธารณะ ผ่าน
รายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของ BDMS ตามกรอบการรายงานสากล เช่น Global Reporting Initiative
Standards
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6. การฝึ กอบรม
BDMS จะจัดให้มกี ารฝึ กอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐานด้านความยังยื
่ นและเป้าหมายความยังยื
่ น
องค์กร ซึง่ สามารถจัดทาในรูปแบบออนไลน์หรือการฝึกอบรมแบบห้องเรียนตามความเหมาะสม
7. แหล่งอ้างอิ งและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน บริษัท กรุ ง เทพดุ สิต เวชการ จ ากัด (มหาชน) อ้า งอิง ตาม มาตรฐานความยัง่ ยืน
Accountability Principle ฉบับปี 2561 (2018) และมีนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุ นการบริหารจัดการด้านความ
ยังยื
่ นของ BDMS ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมและสังคม เปิ ดเผยในเว็บไซต์ขององค์กร
8. การทบทวนนโยบาย
ฝา่ ยกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น BDMS จะทบทวนนโยบายฉบับนี้ทุก 3 ปี หรือเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ
โดยผลการทบทวนนโยบายดังกล่ าวจะน าเสนอต่ อ คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS เพื่อให้ความเห็น ชอบ หาก
แนวทางการทบทวนได้รบั การเห็นชอบ คณะกรรมการความยังยื
่ น BDMS จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ทบทวนและอนุมตั ติ ่อไป
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