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การปล่อยมลพิษทางอากาศการปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ความยั่งยืนกับคอนกรีตผลกระทบต่อท้องถิ่นและชุมชน

การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบความปลอดภัย

The Cement Sustainability Initiative 
10 ปี ของการดำาเนินงาน - การก้าวไปสู่ทศวรรษหน้า
นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา สมาชิกผู้ก่อตั้งสภานักธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่ม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หรือ World Business Council for Sustainable Development’s 
Cement Sustainability Initiative (WBCSD CSI) ได้เริ่มเผยแพร่แผนการดำาเนินงานของ 
CSI ซึ่งมีการกำาหนดโครงการการทำางานที่ให้ความสำาคัญกับประเด็นที่เฉพาะเจาะจง โดยแต่ละ
ประเด็นจะมีแผนการดำาเนินงานอยู่ 2 ประเภท คือ เป็นการดำาเนินงานแบบโครงการร่วม (Joint 
Projects) ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทต่างๆ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคม และ
อีกประเภทหนึ่ง คือ แบบการดำาเนินงานภายใต้การทำางานของบริษัทนั้นๆ (Individual Action) 
(ซึ่งจะต้องมีการกำาหนดเป้าหมาย และการรายงานผลการปฎิบัติงาน) โดยนำานวัตกรรม และการ
ปฏิบัติงานที่ดีมาประยุกต์ใช้

เอกสารฉบับนี้ ได้แสดงภาพความสำาเร็จของ CSI ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง
ประเด็นสำาคัญๆ ในอนาคตที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ควรปรับปรุงแก้ไข ซึ่งรวมถึง แผนงาน
ของ CSI และของบริษัทสมาชิกที่ได้วางแผนไว้เพื่อตอบสนองความท้าทายของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง และเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา รายละเอียดทั้งหมด สามารถดูได้
จากรายงานความคืบหน้าประจำาปี 2555 (csiprogress2012.org) หรือที่เวปไซด์ของ CSI ที่                
www.wbcsdcement.org
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แนวความคิดและวิสัยทัศน์ระดับโลก

การก้าวต่อไปในทศวรรษที่สองของศตวรรษที่ 21 ธุรกิจไม่เพียงแต่ถูกคาดหวังให้จัดการต่อการ
ตอบสนองความท้าทายความยั่งยืนภายในธุรกิจของตนเท่านั้น แต่ธุรกิจจะต้องช่วยเหลือสังคม
ในการจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากตั้งแต่ปี 2545 ซึ่ง CSI ประสบความสำาเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น 
สหประชาชาติ (United Nations - UN) และความร่วมมือการถ่ายทอดความรู้กับองค์กรชั้นนำา 
ได้แก่ สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute -WRI) และองค์การพลังงานระหว่าง
ประเทศ (International Energy Agency - IEA) นอกจากนี้ ความสนใจทางด้านภูมิศาสตร์ของ 
CSI ได้ขยายไปยังประเทศเกิดใหม่ (emerging nations) และบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำาใน
ประเทศจีน อินเดีย และภูมิภาคละตินอเมริกา ซึ่งมีบทบาทสำาคัญเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

cSI ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มใหม่ๆของโลกซึ่งจะมีความสำาคัญเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ต่อการดำาเนินงานของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในอนาคต:

•	 การรองรับจำานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และการขยายตัวของเมือง ซึ่ง
นำาไปสู่ความต้องการในด้านที่พักอาศัย และโครงสร้างพื้ฐานเพิ่มมาก
ขึ้น cSI และสมาชิกจะมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดลักษณะของตัว
เมืองที่มีความยั่งยืนในอนาคต

•	 แนวคิด Decoupling การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติกับจำานวนประชากร
ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดย cSI และสมาชิกจะรวมกันเรียน
รู้วิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรที่น้อยลง

•	 การประเมินวงจรชีวิตของตัวอาคารในแง่ของผลกระทบทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดย cSI และสมาชิกจะช่วยสนับสนุนข้อมูล
และเครื่องมือต่างๆ ให้กับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพื่อช่วยให้การ
ประเมินดังกล่าวมีการดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์ และน้ำา 
ประเด็นเหล่านี้จะกลายเป็นวาระของความยั่งยืนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดย cSI และสมาชิกจะช่วยปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจ
ว่า ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นได้รับการจัดการและมีการอนุรักษ์อย่าง
เหมาะสม

•	 การปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ และสุขภาพ โดยผู้ผลิตปูนซีเมนต์จะ
ต้องให้ความสำาคัญกับสุขอนามัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบเป็น
อันดับแรก นอกจากนี้ การปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น จะ
เป็นการเพิ่มความคาดหวังให้กับบริษัทต่างๆ ตั้งแต่วิธีการผลิตสินค้าไป
จนถึงการใช้สินค้าในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่

•	 การจัดการกับความคาดหวังของชุมชน โดยความกังวลและความคาด
หวังของคนในท้องถิ่นจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทขนาด
ใหญ่ระดับโลก ทั้งนี้ การจัดการกับปัญหาจึงจำาเป็นต้องคำานึงถึงความ
อ่อนไหวทางวัฒนธรรม และวิธีการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน และรักษา
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนการ
ดำาเนินงานโดยชุมชน
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ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น ในปี 2555 จำานวนสมาชิกของ 
CSI ได้เพิ่มขึ้นเป็น 24 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ทั่วโลก 
แม้ว่า หลายๆ ประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืนที่สำาคัญได้มีการกล่าวไว้เมื่อปี 2545 ยังคงเป็นวาระ
ที่ CSI ยังคงให้ความสำาคัญอยู่ แต่ความท้าทายใหม่ๆ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ความ
ยั่งยืนได้หยั่งรากลึกอยู่ในกระบวนการผลิต และการใช้ประโยชน์จากปูนซีเมนต์

ความปลอดภัย
สมาชิกของ cSI ตระหนัก และยอมรับว่า ความปลอดภัยเป็นประเด็นที่
สำาคัญที่สุดที่ควรให้ความสนใจ และด้วยแนวคิด และเป้าหมายที่มีร่วมกัน
ที่จะปรับปรุงผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย และสุขภาพของสมาชิก 
cSI ไม่เพียงแต่เฉพาะพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้รับเหมา และคู่ค้า จึง
ได้ร่วมกันทำางานอย่างแข็งขัน โดยสมาชิกของ cSI ได้ให้คำามั่นสัญญาที่จะ
ร่วมกันพัฒนาระบบการรายงานผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยของ
พนักงาน รวมทั้งการจัดทำาโครงการด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้ความรู้
แก่ผู้รับเหมา และพนักงานขับรถ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ เพื่อสร้างความปลอดภัย และลดจำานวนการเสียชีวิต ทั้งนี้ เป้า
หมายสูงสุดของ cSI และสมาชิก คือ การป้องกันการเสียชีวิตให้เกิดขึ้นน้อย
ที่สุด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า การดำาเนินการดังกล่าวยังคงต้องใช้เวลาอีก
ยาวนาน แต่เป้าหมายแรกของการดำาเนินงาน คือ อย่างน้อยที่สุด ภายใน 
10 ปีข้างหน้า ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยโดยเฉลี่ยของสมาชิก 
cSI อยู่ในอัตราที่ดีเทียบเท่ากับผลการดำาเนินงานของอุตสาหกรรมชั้นนำา
ของโลก

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สู่ชั้นบรรยากาศโลก ประมาณร้อยละ 5 ดังนั้น การปกป้องสภาพภูมิ
อากาศจึงถือว่าเป็นวาระสำาคัญของ cSI ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่
แผนการดำาเนินงานของ cSI (Agenda for Action) ได้รับการตีพิมพ์ 
cSI ได้กลายเป็นองค์กรชั้นนำาของโลกที่ริเริ่มโครงการต่างๆ ซึ่งมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการสร้างความเข้าใจ การวัดผล และการรายงานการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งการปล่อยก๊าซอื่นๆ เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ 
ทั้งนี้ cSI ได้จัดทำาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ง
ถือว่า เป็นฐานข้อมูลแรกของโลก รวมทั้งมีการรายงานผลการปล่อยก๊าซ
ดังกล่าวของบริษัทต่างๆ กว่า 1,000 บริษัททั่วโลก นอกจากนี้ cSI ยังได้
ร่วมกับ WBcSD และ IeA จัดทำาแผน Roadmap ด้านเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขึ้นเป็นครั้งแรก และ cSI ยังคงดำาเนินการขยายฐาน
ข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของตลาดใน
ประเทศกำาลังพัฒนา เช่น ประเทศจีน อินเดีย และภูมิภาคละตินอเมริกา cSI 
จะทำาการศึกษาศักยภาพ และโอกาสในการเพิ่มความสำาคัญให้กับการวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งรวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีคาร์บอน
ต่ำา ตลอดจนการดักจับ และการเก็บคาร์บอนอีกด้วย

การสร้างเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ
สังคมในยุคปัจจุบัน กำาลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำาบากว่าจะ
ดำาเนินการจัดการกับวัสดุเหลือใช้ หรือขยะได้ดอย่างไร เตาเผาปูนซีเมนต์
จึงเป็นคำาตอบที่เหมาะสมในการกำาจัดวัสดุเหลือใช้ต่างๆ พร้อมทั้งให้
พลังงานที่จำาเป็นต่อการผลิตปูนซีเมนต์ ทั้งนี้ การผลิตปูนซีเมนต์ เป็นการ
ผลิตที่ต้องใช้พลังงานสูง และระยะเวลาในการเผา รวมทั้งอุณหภูมิที่เพิ่ม
สูงขึ้น จะทำาให้การกำาจัดวัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถนำากลับมาใช้ได้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ต้องมีการจัดการกับความ
กังวลของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงต้องมีการวางมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และ
กำาหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม โดย cSI ได้จัดทำาแนวปฏิบัติในการควบคุม
คุณภาพการนำาวัสดุเหลือใช้มาเผาในเตาเผาปูน และการใช้วัตถุดิบ อย่าง
เคร่งครัดซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ และใน
ทศวรรษหน้า การเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากร จะเป็นการเพิ่มความกดดัน
ให้กับความสามารถในการกำาจัดวัสดุเหลือใช้มากยิ่งขึ้น แต่ cSI จะยัง
ทำางานอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ผลิตปูนซีเมนต์ และสมาคมการค้าทั้งในระดับ
ประเทศ และระดับภูมิภาค รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เพื่อทำาให้มั่นใจได้
ว่า การพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือก และการใช้วัสดุเหลือใช้ จะเป็นการ
ดำาเนินการด้วยความรับผิดชอบ

การปล่อยมลพิษทางอากาศ
การผลิตปูนซีเมนต์ ก็เป็นเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ที่มีการใช้
พลังงานสูง และปล่อยก๊าซอื่นๆ นอกจาก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การ
ปล่อยฝุ่นละออง ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมทั้งมลพิษ
ขนาดเล็ก cSI จึงได้จัดทำาแนวทางการดำาเนินงานให้กับบริษัทสมาชิกโดย
มีการกำาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่มีการตกลงกันในการติดตาม และตรวจวัด
ค่ามลพิษ นอกจากนี้ cSI ยังได้ร่วมกับ UneP ทำาการศึกษา และจัดทำา
รายงานเกี่ยวกับมลพิษที่เป็นอินทรีย์สารที่ทนทาน มลพิษโลหะหนัก และ
มลพิษขนาดเล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์มานานกว่า 2 ปี และ
ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสมาคมการค้าในการกำาหนดแนวปฏิบัติ
ที่ดี และเกณฑ์ควบคุมการปล่อยมลพิษให้ลดต่ำาลง โดยในปี 2555 cSI 
ได้จัดพิมพ์ข้อมูลแนวทางควบคุม และรายงานการปล่อยมลพิษฉบับล่าสุด 
ซึ่งรวมถึงข้อแนะนำาต่างๆ ในการติดตามการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่อง 
(continuous emission monitoring – cemS) นอกจากนี้ สมาชิก
ของ cSI ทั้งหมดจะเริ่มปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดไว้ภายในปี 2558 
โดย cSI จะเป็นผู้นำาในการทำางานร่วมกับ UneP ในโครงการ UneP 
Global mercury Partnership ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งเริ่ม
โครงการเมื่อปลายปี 2555 ที่ผ่านมา

ประเด็นสำาคัญ



ผลกระทบต่อท้องถิ่นและชุมชน
การขุดหินปูน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จำาเป็นต่อการผลิตปูนซีเมนต์อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อที่ดิน และชุมชนที่อยู่รอบๆ เหมือง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง 
ฝุ่น เสียง หรือการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ที่เป็นผลมาจากการทำาเหมืองซึ่งไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้เลย ในปี 2548 สมาชิกของ cSI ได้ร่วมจัดทำาแนวทาง
การจัดทำาแบบประเมินผลกระทบทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ 
environment and Social Impact Assessment – eSIA และได้
สร้างการตระหนักรู้ว่า บริเวณที่มีการทำาเหมืองที่หมดอายุแล้ว อาจกลาย
เป็นสินทรัพย์ให้แก่ชุมชนได้ โดยที่มีสภาพแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จะเป็นการ
ก่อให้เกิดแผนงานสำาคัญๆ ในการปรับปรุงสภาพความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และเพิ่มความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการฟื้นฟูเหมือง โดย
ในปี 2555 cSI ได้จัดพิมพ์ และเผยแพร่แนวทางการฟื้นฟูเหมือง เพื่อให้
มั่นใจว่า สมาชิกของ cSI มีความเข้าใจร่วมกันในการจัดการ และตรวจวัด
การฟื้นฟูเหมืองที่ประสบความสำาเร็จแล้ว โครงการต่อไปของ cSI คือ การ
ปรับปรุงแนวทาง และแผนการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้
กับบริษัทต่างๆ และการปรับใช้เครื่องมือในการคัดกรองเบื้องต้นสำาหรับการ
ระบุพื้นที่ที่เหมาะสมสำาหรับความหลากหลายทางชีวภาพ

น้ำา
การจัดทำาแผนดำาเนินงานของ cSI (Agenda for Action) เมื่อปี 2545 
ที่ผ่านมา ยังไม่มีการระบุประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวกับน้ำา 
อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องน้ำา กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้น 
โดยการอนุรักษ์แหล่งน้ำา การจัดทำารอยเท้าน้ำา (Water Footprint) และ
การบริหารจัดการน้ำา กลายเป็นวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความสำาคัญเทียบเท่ากับประเด็นเรื่องก๊าซคาร์บอนที่
เป็นทรัพยากรที่จำากัดและจำาเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี cSI ได้จัดตั้ง
คณะทำางานเพื่อกำาหนดดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินการด้านการบริหารจัดการ
น้ำาของบริษัทสมาชิก และพัฒนาเกณฑ์การรายงานเรื่องน้ำา รวมทั้งแนวทา
งการปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการตรวจวัดน้ำา เป็นต้o

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สามารถขยายแนวความคิดให้กว้างไกล
ออกไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆได้ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อ
ความยั่งยืนตลอดโซ่อุปทาน แม้ว่าในปัจจุบัน cSI จะยังไม่มีการกำาหนด
โครงสร้างการประเมินการดำาเนินการ และข้อผูกพันในห่วงโซ่อุปทาน 
แต่ cSI ได้กำาหนดและวางโครงสร้างเพื่อจัดทำากรอบการดำาเนินงาน การ
รายงานและวิธีการตรวจวัดเพื่อเร่งการนำาไปปฏิบัติงานที่ดีตลอดห่วงโซ่
อุปทาน

ความยั่งยืนกับคอนกรีต
นับตั้งแต่ cSI ได้เผยแพร่แผนการดำาเนินงานของ cSI เป็นต้นมา การ
พัฒนาที่สำาคัญที่เกิดขึ้น คือ การที่ผู้มีส่วนได้เสียได้มองเห็นบทบาทของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่มีต่อการก่อสร้าง การใช้งาน และการนำาอาคาร 
และสาธารณูปโภคพื้นฐานกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน คอนกรีตจึงเป็นวัสดุ
ที่มนุษย์ผลิตขึ้นและมีการใช้งานมากที่สุดในโลก คอนกรีตมีคุณสมบัติ
ด้านโครงสร้างที่พิเศษ สามารถกันความร้อน และยังสามารถหาซื้อได้โดย
ทั่วไป ซึ่งทำาให้เป็นวัสดุที่เหมาะสมสำาหรับงานก่อสร้างอาคาร ในปี 2552 

cSI ได้จัดเผยแพร่แบบแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการนำาคอนกรีตกลับมาใช้
ใหม่ และเมื่อเร็วๆ นี้ cSI ได้เริ่มปรับปรุงแนวทางการประกาศผลิตภัณฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อการจัดหาแหล่งคอนกรีต
อย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยการประเมินความยั่งยืนของคอนกรีต ทั้งนี้ 
ขอบข่ายการทำางานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับความยั่งยืนของคอนกรีต 
จำาเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง cSI และอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่ cSI จะ
สามารถขยายการดำาเนินการเพื่อยกเลิก ชักจูง และอการเข้าถึง

การทำางานร่วมกับองค์กรอื่นๆ
สมาชิกของ cSI เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตปูนซีเมนต์ ดังนั้น เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า สมาชิก cSI จะสามารถเข้าใจประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถตีความ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าที่สามารถทำาได้ cSI ได้สร้างสัมพันธภาพอันดีกับสมาคมปูนซีเมนต์ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค รวมทั้งทำางานร่วมกับองค์กร
เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงคณะที่ปรึกษาจากภายนอกที่
มีชื่อเสียง ทั้งนี้ cSI สามารถติดต่อ และประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญระดับ
โลกในด้านความยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อคงบทบาทผู้นำาด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป  

Disclaimer

the thai language version of this document (prepared with kind 
contribution of ScG cement and thai cement manufacturers Association) 
is a convenience translation of the original english language version.  In 
case of discrepancies between the original english language document 
and its thai convenience translation, the original english version shall apply 
and prevail.  Please visit the cSI website (www.wbcsdcement.org) for more 
information.
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