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นโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

1. หลกัการและความส าคญั 

บรษิัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื BDMS มวีสิยัทศัน์และมพีนัธกจิสู่การเป็นผู้น าการให้บรกิารทาง
การแพทยท์ีไ่ดม้าตรฐานสากล ใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีเ่ป็นเลศิ และไดร้บัความไวว้างใจจากผูร้บับรกิาร ผ่านการใช้
วทิยาการและการบรหิารจดัการเครอืข่ายธุรกจิที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อรบัประกนัคุณภาพการให้บรกิารและได้รบัการ
ยอมรบัในฐานะสถานประกอบการที่ด าเนินการอย่างสอดคล้องตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืน BDMS เชื่อว่าการ
ด าเนินธุรกจิบนหลกัธรรมาภิบาลที่รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม จะเป็นการจดัการความเสีย่ง เปิดโอกาสทาง
ธุรกจิ สามารถพฒันาองคก์รใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง และสรา้งคุณค่าระยะยาวแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม  

BDMS ยดึหลกัมาตรฐานการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า สอดคล้องตามขอ้ก าหนดในทุกพืน้ที่ด าเนินงาน รวมทัง้
ปฏบิตัิตามหลกัการสากลด้านความยัง่ยนืที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals – SDGs) โดยก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานบนหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีมุ่งสรา้งสว่นร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม สนบัสนุนผลด าเนินงานทางธุรกจิทีเ่ป็นเลศิ จดัการผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้ม และสง่เสรมิสขุภาพและความเป็นอยู่ทีด่ขีองบุคลากรภายในองคก์รรวมถงึชุมชนในสงัคม 

2. วตัถปุระสงค ์

เพื่อก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการองคก์รตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนืและสรา้งการมสี่วนร่วมกบัผู้มสีว่นไดเ้สยี
ทุกกลุ่ม เพื่อมุ่งรกัษาสมดุลและควบคุมผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

3. ค านิยาม 

BDMS  หมายถงึ บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอืทัง้หมด  
ผูม้สีว่นไดเ้สยี  หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่มคนทัง้ภายในและภายนอกองคก์รทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การด าเนินธุรกิจของ BDMS ทัง้เชิงบวกและเชิงลบ ทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้ป่วย 
ชุมชนและสงัคม เป็นตน้ 

ประเดน็สาระส าคญั หมายถงึ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการก ากับดูแล ที่มี
นัยส าคญัและสามารถส่งผลกระทบต่อการประเมนิ การตัดสนิใจ การ
บรหิารจดัการ และผลด าเนินการขององค์กร และ/หรอื ต่อผู้มสี่วนได้
เสยี ทัง้ในระยะสัน้หรอืระยะยาว 

บุคลากร  หมายถงึ บุคลากรทีท่ างานใหแ้ก่ BDMS ครอบคลุมบุคลากรทีด่ าเนินงานในสาย
การรกัษา (Clinical) และสายทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการรกัษา (Non-Clinical) 
ทัง้พนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราว 

กลุม่ธุรกิจของ BDMS หมายถงึ กลุ่มธุรกจิของ BDMS ทัง้กลุ่มโรงพยาบาล (Hospital Group) และกลุ่ม
ทีไ่ม่ใช่โรงพยาบาล (Non-hospital Group) 
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4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

 พจิารณาทบทวนนโยบายและแนวทางบรหิารจดัการความยัง่ยนื ครอบคลุมการสรา้งการมสี่วนร่วมกบัผู้
มสี่วนได้เสยี ทบทวนประเดน็สาระส าคญัดา้นความยัง่ยนื และรบัทราบแนวทางการรายงานการพฒันา
อย่างยัง่ยนืประจ าปี  

 สนับสนุนการด าเนินงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านความยัง่ยืนของ BDMS และ
สอดคลอ้งตามหลกัสากลดา้นการพฒันาความยัง่ยนื 

4.2 กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (President) 

 รายงานผลด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืแก่คณะกรรมการบรษิทั เพื่อทบทวนนโยบายและแนวทางบรหิาร
จดัการความยัง่ยนื ครอบคลุมการสรา้งการมสี่วนร่วมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี ทบทวนประเดน็สาระส าคญัดา้น
ความยัง่ยนื และรบัทราบแนวทางการรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืประจ าปี 

 รบัทราบขอ้คดิเหน็และแนวทางนโยบายการบรหิารจดัการดา้นความยัง่ยนืจากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อ
สือ่สารและด าเนินการร่วมกบัคณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS 

4.3 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS  
(BDMS Corporate Sustainability Development Committee: BDMS CSD Committee) 

 คณะกรรมการความยัง่ยืน BDMS ประกอบไปด้วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบไปดว้ยประธานฝา่ยแพทย ์ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารงานกลาง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ และผูบ้รหิารสงูสดุของฝา่ยกจิการสงัคม
เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS  

 ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายกิจการสงัคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน BDMS ท าหน้าที่รายงานผลและให้
ขอ้เสนอแนะถงึแนวทางการพฒันาผลด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืแก่คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS 

 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS แต่งตัง้และมอบหมายให้ฝ่ายกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
BDMS ด าเนินงานในระดบักลุ่มธุรกจิของ BDMS อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS พจิารณาก าหนด ทบทวน และสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย 
เป้าหมาย กลยุทธ ์และแนวทางบรหิารจดัการดา้นความยัง่ยนืในระดบัองคก์ร ครอบคลุมการสรา้งการมี
สว่นร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีและประเดน็สาระส าคญัดา้นความยัง่ยนื  

 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS ทบทวน ใหค้วามเหน็ชอบ และลงมตเิพื่ออนุมตัิการจดัท าและเปิดเผย
รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ในฐานะประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS น าเสนอผลการด าเนินงาน
ดา้นความยัง่ยนืต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อรบัทราบและทบทวนนโยบายรวมถงึแนวทางการด าเนินงาน
ดา้นความยัง่ยนืของ BDMS ต่อไป 
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4.4 ฝ่ายกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน BDMS และตวัแทนผูร้บัผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธรุกิจของ 
BDMS (BDMS CSD & Representative from each Business Group) 

 ฝ่ายกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS ท าหน้าที่ประสานงานเพื่อถ่ายทอดและขบัเคลื่อน
นโยบาย แนวปฏบิตั ิและเป้าหมายเชงิกลยุทธด์า้นความยัง่ยนืแก่กลุ่มธุรกจิของ BDMS  

 กลุ่มธุรกจิของ BDMS แต่งตัง้ตวัแทนผูร้บัผดิชอบเพื่อประสานงาน รบัการถ่ายทอด และขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืร่วมกบัฝา่ยกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS 

 ตวัแทนผูร้บัผดิชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกจิของ BDMS ควรเป็นผู้บรหิารระดบัสูงหรอืบุคลากรทีส่ามารถ
ด าเนินการขา้มสายงานในระดบักลุ่มธุรกจิได ้เช่น สายงานใหบ้รกิารทางการแพทย ์สายงานทรพัยากร
บุคคล สายงานความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม สายงานจดัซือ้ สายงานวจิยัและพฒันา สาย
งานความรบัผดิชอบต่อสงัคม/ความยัง่ยนื หรอืฝา่ยการตลาดองคก์ร เป็นตน้ 

 ฝา่ยกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS ร่วมกบัตวัแทนผูร้บัผดิชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกจิของ 
BDMS พฒันาระบบการบรหิารจดัการดา้นความยัง่ยนืใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ฝา่ยกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS ใหค้ าปรกึษาตวัแทนผูร้บัผดิชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกจิ
ของ BDMS ในการจดัท าเอกสารสนบัสนุน คู่มอื และ/หรอืแนวปฏบิตัติามมาตรฐานทางเทคนิคทีจ่ าเป็น 
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนื 

 ฝา่ยกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS ใหค้ าปรกึษาตวัแทนผูร้บัผดิชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกจิ
ของ BDMS ในการสง่เสรมิสนบัสนุนความรู ้สือ่สาร และสรา้งวฒันธรรมดา้นความยัง่ยนืใน BDMS 

 ตวัแทนผูร้บัผดิชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกจิของ BDMS ติดตามความกา้วหน้าในการด าเนินงานเทยีบกบั
เป้าหมาย ทวนสอบความถูกตอ้ง ประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู พจิารณาวางแผนปรบัปรุงแนวทางการ
ด าเนินงาน รวมถงึรายงานความกา้วหน้าต่อฝา่ยกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS เป็นราย
ไตรมาส หรอืเมื่อคณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS ตอ้งการขอความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

 ฝา่ยกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS จดัท ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ BDMS ตาม
มาตรฐานระดบัสากล โดยตดิตาม รวบรวม และทวนสอบความถูกต้องของขอ้มลูจากตวัแทนผูร้บัผดิชอบ
จากแต่ละกลุ่มธุรกิจของ BDMS เพื่อสื่อสารนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานด้านความยัง่ยนืต่อสาธารณะ รวมถึงสรา้งการมสี่วนร่วมกบัผู้มสี่วนไดเ้สยีเพื่อปรบัปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 ฝ่ายกิจการสงัคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน BDMS น าเสนอผลด าเนินงานด้านความยัง่ยืนและร่าง
รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ BDMS แก่คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS เพื่อทบทวน ให้ความ
เหน็ชอบ และอนุมตักิารจดัท าและเปิดเผยรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

4.5 บุคลากรทุกคนในองคก์ร 

 ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความยัง่ยนืในบรบิทของ BDMS 
 รบัทราบและปฏบิตัิตามนโยบาย กลยุทธ ์เป้าหมายเเละตวัชีว้ดัที่สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏบิตัิ

ดา้นความยัง่ยนือย่างมปีระสทิธภิาพ และน าเสนอต่อตวัแทนผูร้บัผดิชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกจิของ BDMS 
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5. แนวปฏิบติัเพื่อพฒันา BDMS สู่ความยัง่ยืน  

BDMS ยดึหลกักระบวนการบริหารจัดการด้านความยัง่ยืนตามหลกัสากลเพื่อปรบัใช้ในการท างานขัน้พื้นฐานและ
ผลกัดนัเป็นสว่นหนึ่งของยุทธศาสตรแ์ละวฒันธรรมขององคก์ร รวมถงึการก ากบัดแูลการด าเนินงาน ดงันี้ 

5.1 การมีส่วนรว่มกบัผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 

 คณะกรรมการบรษิทั กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ หรอื คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS มสี่วนร่วมใน
กระบวนการสรา้งการมสีว่นร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีร่วมกบัคณะกรรมการความยัง่ยนืเครอืขา่ย BDMS และ
ผูบ้รหิารระดบัสงู โดยก าหนดแนวทางการก ากบัดูแล กลยุทธก์ารด าเนินงาน และกระบวนการตดัสนิใจ
ทางธุรกจิ  

 คณะกรรมการบรษิทั กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ หรอื คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS มสี่วนร่วมใน
การก าหนดใหก้ระบวนการสรา้งการมสีว่นร่วมและตอบสนองต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นสว่นหนึ่งของนโยบาย
หรือกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ความเสีย่ง การประเมนิประเดน็สาระส าคญั หรือ การ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS ร่วมกบัฝ่ายกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS จดัสรร
ทรพัยากรหรอืเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรเพื่อใหก้ารด าเนินการสรา้งการมสีว่นร่วมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS ร่วมกบัฝ่ายกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS ก าหนด
แนวทางการระบุความคาดหวงัและขอ้กงัวลของผูม้สีว่นไดเ้สยี แนวทางการระบุกลุ่มทีค่าดว่าจะเป็นผูม้ี
สว่นไดเ้สยี และแนวทางการจดัการความเสีย่งของกระบวนการสรา้งการมสีว่นร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อ
ประกอบการก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินงานต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS ก าหนดตวัชีว้ดัหรอืการประเมนิประสทิธิผลของกระบวนการสรา้งการ
มสี่วนร่วม และสื่อสารผลการประเมนิแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์รอย่างโปร่งใสและมี
ความต่อเนื่อง 

 คณะกรรมการความยัง่ยืน BDMS ร่วมกบัฝ่ายกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS ทบทวน
กระบวนการสร้างการมสี่วนร่วมกบัผู้มสี่วนได้เสยีเพื่อร่วมก าหนดแนวทางพฒันาการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.2 การประเมินประเดน็สาระส าคญั (Materiality Assessment) 

 คณะกรรมการความยัง่ยืน BDMS ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน BDMS ตัวแทน
ผูร้บัผดิชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกจิของ BDMS และบุคลากรที่เกีย่วขอ้ง ท าหน้าทีก่ ากบัดูแลกระบวนการ
ระบุและประเมินประเด็นสาระส าคญัตลอดกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การประเมินความเสี่ยง การ
ด าเนินการเพื่อความสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด และนโยบายและคู่มอืการด าเนินงานภายในองคก์ร  

 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS ร่วมกบัฝ่ายกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS จดัสรร
ทรพัยากรหรอืเตรยีมความพร้อมของบุคลากรเพื่อให้การประเมนิประเดน็สาระส าคญัด้านความยัง่ยนื
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS ร่วมกบัร่วมกบัฝ่ายกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS 
เปิดเผยประเดน็สาระส าคญัดา้นความยัง่ยนืพรอ้มเกณฑก์ารประเมนิทีเ่หมาะสม มขีอบเขตและช่วงเวลา
ทีช่ดัเจน 

5.3 การตอบสนองต่อประเดน็สาระส าคญั (Responsiveness of Materiality) 

 คณะกรรมการความยัง่ยืน BDMS ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน BDMS ตัวแทน
ผูร้บัผดิชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกจิของ BDMS และบุคลากรที่เกีย่วขอ้ง ท าหน้าทีก่ ากบัดูแลกระบวนการ
ตอบสนองต่อประเดน็สาระส าคญั และสื่อสารแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้บรูณาการกระบวนการ
ดงักล่าวในกระบวนการทางธุรกจิขององคก์ร เช่น การประเมนิความเสีย่ง การด าเนินการตามขอ้ก าหนด 
และการพฒันากลยุทธใ์นการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS ร่วมกบัฝ่ายกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS จดัสรร
ทรพัยากรหรอืเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อให้การตอบสนองต่อประเดน็สาระส าคญัด้านความ
ยัง่ยนืเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 คณะกรรมการความยัง่ยืน BDMS ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน BDMS ตัวแทน
ผูร้บัผดิชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกจิของ BDMS และบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง ด าเนินการตอบสนองและสื่อสาร
การตอบสนองต่อประเดน็สาระส าคญัด้านความยัง่ยนืแก่ผู้มสี่วนไดเ้สยีอย่างเหมาะสม มคีวามต่อเนื่อง 
และอาจขอความเหน็ชอบต่อแนวปฏบิตักิารตอบสนองดงักล่าวจากผูม้สีว่นไดเ้สยี 

5.4 การจดัการผลกระทบของประเดน็สาระส าคญั (Impact of Materiality) 

 คณะกรรมการความยัง่ยืน BDMS ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน BDMS ตัวแทน
ผูร้บัผดิชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกจิของ BDMS และบุคลากรที่เกีย่วขอ้ง ท าหน้าทีก่ ากบัดูแลกระบวนการ
จดัการผลกระทบของประเดน็สาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมทัง้บรูณาการกระบวนการ
ดงักล่าวในกระบวนการทางธุรกจิขององคก์ร เช่น การประเมนิความเสีย่ง การด าเนินการตามขอ้ก าหนด 
การพฒันากลยุทธใ์นการด าเนินงานและการจดัการ 

 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS ร่วมกบัฝ่ายกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS จดัสรร
ทรพัยากรหรอืเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรเพื่อใหก้ารจดัการผลกระทบของประเดน็สาระส าคญัดา้น
ความยัง่ยนืเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS ร่วมกบัฝา่ยกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS ด าเนินการ
และเปิดเผยการจดัการผลกระทบของประเดน็สาระส าคญัดา้นความยัง่ยนืแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในและ
ภายนอกอย่างเหมาะสม มหีลกัการและเหตุผล สามารถตรวจตดิตามไดใ้นเชงิคุณภาพ เชงิปรมิาณ หรอื
เชงิการเงนิ  

5.5 ส่ือสารต่อสาธารณะ (Communication) 

 คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS ร่วมกบัฝ่ายกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS สื่อสาร
ขอ้มลูแนวทางบรหิารจดัการ ผลการด าเนินงาน และความกา้วหน้าของการด าเนินงานต่อสาธารณะ ผ่าน
รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ BDMS ตามกรอบการรายงานสากล เช่น Global Reporting Initiative 
Standards  
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6. การฝึกอบรม 

BDMS จะจดัให้มกีารฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานดา้นความยัง่ยนืและเป้าหมายความยัง่ยนื
องคก์ร ซึง่สามารถจดัท าในรปูแบบออนไลน์หรอืการฝึกอบรมแบบหอ้งเรยีนตามความเหมาะสม 

7. แหล่งอ้างอิงและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) อ้างอิงตามมาตรฐานความยัง่ยืน 
Accountability Principle ฉบบัปี 2561 (2018) และมนีโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสนบัสนุนการบรหิารจดัการดา้นความ
ยัง่ยนืของ BDMS ครอบคลุมดา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มและสงัคม เปิดเผยในเวบ็ไซตข์ององคก์ร  

8. การทบทวนนโยบาย 

ฝา่ยกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื BDMS จะทบทวนนโยบายฉบบันี้ทุก 3 ปี หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ 
โดยผลการทบทวนนโยบายดงักล่าวจะน าเสนอต่อคณะกรรมการความยัง่ยืน BDMS เพื่อให้ความเห็นชอบ หาก
แนวทางการทบทวนไดร้บัการเหน็ชอบ คณะกรรมการความยัง่ยนื BDMS จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อ
ทบทวนและอนุมตัต่ิอไป 


