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สารจากผู้บริหารชั้นสูง

การส่งเสริมข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” นอกจากจะทำาให้วิสาหกิจจีนต้องเผชิญกับความท้าทายนานัปการแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ได้ “ก้าวสู่

สากล” อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะภายหลัง “แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 แห่งสหประชาชาติ” เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ วิสาหกิจ

ชั้นนำาทั่วโลกจำานวนมากได้นำาวาระดังกล่าวเข้ามาเป็นหนึ่งในทิศทางการดำาเนินงาน ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่สอดคล้องกับความปรารถนาและความ

ต้องการของฝ่ายต่างๆ และพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนากิจการในต่างถิ่นต่างแดนนั้นมีความเสี่ยงสูงและสลับซับซ้อน  การแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม การจัดการความสัมพันธ์ตลอดจนผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ ให้ดีนั้น ไม่เพียงแต่จะสามารถควบคุมและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี

ประสิทธิผล หากยังเป็นปัจจัยสำาคัญในการผนึกกำาลัง เพิ่มศักยภาพการดึงดูด ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางอ้อม (Soft Power) ให้กับ

วิสาหกิจในการแข่งขันยังต่างแดนนอกเหนือไปจากปัจจัยทางเทคโนโลยีด้วย

การพัฒนาในต่างแดน ต้องถือความรับผิดชอบเป็นหลัก การปฏิบัติ

หน้าที่ ต้องถือทฤษฎีเป็นหลัก บริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน (State 

Grid Corporation of China )ให้ความสำาคัญกับการแสดงความรับผิด

ชอบต่อสังคมโดยใช้ทั้งทฤษฎีหลักวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการ

บริหารงานแบบจีนที่มีเอกลักษณ์ บริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

ในฐานะหน่วยงานสังกัดบริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน ได้ปฏิบัติ

ตามระเบียบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในต่างแดนของบริษัท

การไฟฟ้าแห่งประเทศจีนอย่างเคร่งครัด กำาหนดให้การบริหารความ

รับผิดชอบต่อสังคมทุกด้านเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิสาหกิจ ใช้

ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจในต่างแดน เสริม

ขีดความสามารถของห่วงโซ่ธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รูปแบบใหม่ที่ร่วมกันได้ชัยชนะ  ร่วมกันได้ประโยชน์ และร่วมกัน

สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ร่วมมือกันกับหุ้นส่วน ดำาเนินความร่วมมือด้วยความจริงใจ แบ่งปันผล

ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและโครงการ

รับเหมาก่อสร้างอาคารต่างก็เป็นโครงการสำาคัญของบริษัท นาริ 

คอร์ปอเรชั่น จำากัดที่ดำาเนินการในกรุงเทพฯ ประเทศไทย นับตั้งแต่

ปีค.ศ. 2007 จนถึงปัจจุบัน มีการปฏิบัติงานในสถานีไฟฟ้าย่อยรวมแล้ว 

91 สถานี เพิ่มกำาลังไฟฟ้า 4,860 กิโลวัตต์ (MVA) ทำาให้การจ่ายกระแส

ไฟฟ้าภายในกรุงเทพฯ มีเสถียรภาพ ทำางานได้ด้วยตนเอง และมีความ

น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เมือง 

ธุรกิจและย่านวัฒนธรรมสำาคัญทั่วกรุงเทพฯ โดยในระหว่างการดำาเนิน

โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยภายในประเทศไทยนั้น บริษัท นาริ 

คอร์ปอเรชั่น จำากัดได้ยืนหยัดการปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงสภาพความ

เป็นจริงของพื้นที่ ทั้งการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพลังงาน การมี

ส่วนร่วมในเขตชุมชนที่รับผิดชอบ สร้างคุณค่าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ได้ประโยชน์สำาคัญร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หุ้นส่วน และชุมชน ให้

หลักประกันทางพลังงานไฟฟ้า ขับเคลื่อนการพัฒนากิจการพลังงาน

ไฟฟ้าและเศรษฐกิจของท้องถิ่นไปพร้อมกัน

ผลสำาเร็จจากการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยของบริษัท 

นาริ คอร์ปอเรชั่น จำากัด ทำาให้ได้รับการชื่นชมจากแวดวงต่าง ๆ นั้น

จะขาดซึ่งการชี้นำาจากบริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนไปไม่ได้ การ

สนับสนุนจากบริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน ทำาให้บริษัท นาริ 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด สามารถก้าวสู่สากลและสร้างรากฐานที่มั่นคงได้

ในประเทศไทย ขณะเดียวกันความสำาเร็จดังกล่าวก็คงจะไม่สวยงาม

หากขาดซึ่งการกำาหนดทิศทางและแนวนโยบายที่ถูกต้องของผู้บริหาร 

และความทุ่มเทของคณะทำางานที่ประจำาในต่างแดน บุคลากรบริษัท 

นาริ คอร์ปอเรชั่น จำากัด ทุกคนล้วนยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่ว่า “ไม่กลัว

ความลำาบาก ความสูญเสีย ความไม่เป็นธรรม และกล้าเผชิญกับความ

เสี่ยง”  ความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่น และสามัคคีทำาให้พวกเราปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างถึงพร้อม ขณะเดียวกันความสำาเร็จดังกล่าวก็ไม่อาจจะขาดซึ่ง

การสนับสนุนจากหุ้นส่วนความร่วมมือในท้องถิ่นไปได้  บรรยากาศ

การทำางานที่ประสานกลมกลืนกันนั้น ได้ปูพื้นฐานที่ดีแก่การดำาเนิน

โครงการและการพัฒนาบริษัทในประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วย 

นับต่อจากนี้ พร้อมกับการลงลึกผลักดันข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้น

ทาง” บริษัท นาริ คอร์ปอเรชั่น จำากัด จะยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่

เน้น “นวัตกรรม  การติดต่อประสานกัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิด

กว้าง และใช้ประโยชน์ร่วมกัน”  ปฏิบัติตามหลักการพัฒนาที่ “ร่วมกัน

หารือ ร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกันได้ชัยชนะ” ให้การพัฒนาสอด

รับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของโลก 

บริษัท นาริ คอร์ปอเรชั่น จำากัดจะ ยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับการประกอบการในประเทศไทยต่อไป 

จะจัดจ้างและอบรมบุคลากรท้องถิ่นจำานวนมากขึ้น เสนอประโยชน์

และหลักประกันการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วถึง

มากขึ้น สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในเขตชุมชนให้มากขึ้น ส่งเสริม

การแลกเปลี่ยนกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ให้มากขึ้น 

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ประกอบการ บริษัท นาริ คอร์ปอเรชั่น จำากัด จะยังคงให้ความสำาคัญ

กับผลประโยชน์ระยะยาวของสังคมท้องถิ่นต่อไป  ให้ความสำาคัญกับ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มความเข้มงวดในการบริหาร ลดความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่อาจจะเกิดขึ้น ลดรอยเท้านิเวศน์

หรือผลกระทบจากการประกอบการต่อระบบนิเวศ (Environmental 

Footprint) ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำาได้

บนพื้นฐานที่เชื่อถือต่อกัน บริษัท นาริ คอร์ปอเรชั่น จำากัด มุ่งมั่น

ปฏิบัติตามแนวคิด “ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ให้ความสำาคัญสูงสุดแก่

ลูกค้า ถือบุคลากรเป็นที่ตั้ง” ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ประเทศไทยบนพื้นฐานที่ให้ความเชื่อถือกัน  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

และการบริการที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ในท้องถิ่นมากขึ้น และได้ชัยชนะด้วยกัน  ให้การพัฒนา

เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น ให้การก้าวย่างทรงพลังมากขึ้น 

และให้การเติบโตอย่างมีสันติมากขึ้นและพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายซี กั๋วฟู่

                                  ประธานกรรมการบริษัท นาริ คอร์ปอเรชั่น จำากัด

เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำา 

บริษัท นาริ คอร์ปอเรชั่น จำากัด



国网南瑞集团公司
泰国变电站项目海外履责报告 2017

04 05

บริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยประจำาปี 2017

Message from the Chairman

For Chinese enterprises going global, the Belt and Road (B&R) 
initiative leads to an unprecedented goldmine pitted with 
perils. Since the 2030 Agenda for Sustainable Development 
was officially adopted by the UN, leading enterprises 
around the world have been marching towards an “era of 
responsibility”, a sustainability-oriented period when the 
expectations and appeals of stakeholders and our offspring 
are taken into account and responded to. In a sign of the 
times, CSR practice and stakeholder relations management 
will become not only an effective approach to avoid and 
defuse the high risks of complicated overseas business, but 
also a non-technical way to enhance brand attractiveness, 
group synergy and overseas competitiveness.

Overseas development depends on CSR practice as 
CSR practice does on ideology. State Grid has probed 
into a scientific outlook which premises better practice on 
innovative CSR management with Chinese characteristics. 
Following the example of our immediate superior, we have 
not only integrated comprehensive CSR management into 
our business strategies, but also acted as a responsible 
corporate citizen abroad, as advocated by State Grid. 
Based on our management and technical strength, we have 
engaged in responsible overseas operations, increasing 
the value-creating capability of the industrial chain while 
assisting communities on our doorstep with environmental 
stewardship and sustainable development. In so doing, we 
have demonstrated a new type of international relationship 
featuring win-win cooperation.

We seek win-win cooperation with partners and enable 
local stakeholders to benefit from our achievements. NARI 
is the (re-)builder, upgrader and general contractor of many 
substations in Bangkok. Since 2007, we have undertaken 
91 substations with an additional capacity of 4,860MVA. 
These substations have enhanced the reliability, stability 
and automation level of power supply in the capital city, 
keeping its commercial, cultural and political centers from 
the risk of blackout. Through responsible localized operation, 
energy supply, supply chain management and community 
engagement, we strive to grow together with partners and 
create value for them as well as customers, local residents 
and other key stakeholders. Every watt of power we generate 
galvanizes local industry and economy.

The remarkable achievements of the projects and the wide 
recognition they have received help NARI build a responsible 

corporate image in Thailand. But never will we think too much 
of ourselves, as we are fully aware: Our success would have 
been impossible without the assistance and guidance of our 
immediate supervisor; State Grid is the reason why we were 
confident enough to go abroad and take root in Thailand. 
Our success would have been impossible without the right 
decisions of our senior executives; their collective wisdom 
gives birth to our projects and navigates our way into the new 
market. Our success would have been impossible without 
the painstaking efforts of our overseas teams; their acumen, 
dedication,innovation,teamwork and tenacity oils the wheels 
of Thailand’s power industry. Our success would have been 
impossible without the staunch support of local partners; 
synergic workplaces equip us with the managerial expertise of 
Thai companies, laying a solid foundation for the sustainable 
development of NARI and the projects on foreign soil.

In answer to the B&R initiative, NARI will adhere to the 
development concepts of “innovation, coordination, 
greenness, openness and sharing”, and follow the principle 
of “achieving shared growth through discussion and 
collaboration”, so as to seamlessly align business tacks with 
national strategies and global demands. As a power supplier, 
we will fit into and beef up local economy, bolster localized 
operation, employ and foster a larger number of local talents, 
take deep root into local markets, and create a win-win 
situation with local stakeholders. We will press ahead with 
community and stakeholder engagement, enhance operating 
transparency, and share the benefits of our projects. With 
an eye on the long-term interests and sustainability of local 
communities, we will strengthen management to reduce health 
and safety risks and minimize our environmental influence.

Technology, customers and employees take pride of place 
in our ideology. With a shared vision and trusting hearts, 
NARI and local stakeholders are thriving side by side. 
Advanced technology and quality services allow us to create 
comprehensive value and a win-win situation for them. May 
NARI grow strong and responsible. May Chinese enterprises 
tread foreign soil with firm steps. and contribute to the 
sustainable development.

Chairman of NARI 

Xi Guofu

“一带一路”倡议的推进，为中国企业“走出去”提供
了前所未有的机遇，同时也带来诸多挑战。特别是《联
合国 2030 年可持续发展议程》正式生效后，全球众多的
领先企业正在迈向以考虑和满足利益相关方及后代的期
望和诉求，以可持续发展为导向的责任时代。海外业务
发展风险大、环境复杂，履行好社会责任、处理好利益
相关方关系不仅是规避风险和化解风险的有效手段，也
是企业在技术性要素之外，提升吸引力、凝聚力，海外
竞争软实力的重要因素。

海外发展，责任为先；履行责任，理念为先。国家电网
公司高度重视社会责任，积极探索科学的企业社会责任
观，致力于从管理变革视角推进社会责任实践，坚持走
有中国特色的社会责任管理创新之路。作为国家电网公
司直属单位，南瑞集团深入贯彻落实国家电网公司社会
责任理念，切实把全面社会责任管理融入企业发展战略，
积极响应国家电网公司海外履责号召，发挥技术与管理
优势，负责任地运营海外业务，积极提升产业链价值创
造能力，服务构建合作共赢的新型国际关系，推动所在
地社区、环境可持续发展。

携手伙伴，精诚合作；成果共享，互利共赢。泰国变电
站升级改造及新建总包项目是南瑞集团在泰国首都曼谷
实施的一个海外重点项目。从 2007 年开始至今，共计实
施 91 座变电站，新增变电容量 4860MVA，有效提高了
曼谷整体电力供应的可靠性、稳定性及自动化水平，有
力地肩负起泰国曼谷地区政治及商业文化重点区域的供
电任务。南瑞集团在泰国变电站项目开展过程中深耕当
地，深化责任运营，坚持负责任的本土化运营，坚持负
责任的能源供应，坚持负责任的供应链管理，坚持负责
任的社区参与，坚持发展成果与当地共享，坚持携手伙
伴共同成长。通过责任运营，为客户、伙伴、社区等重
要利益相关方创造价值，在为当地提供坚实电力保障的
同时，更带动了当地电力行业乃至当地经济的发展。

南瑞在泰国变电站项目取得了优异的成绩并赢得各界的
赞誉，使南瑞在泰国树立了良好的责任形象。我们的成
功离不开国家电网公司的有力指导，正是因为有国家电

网公司这个坚实后盾，南瑞才能底气十足地走出国门、
走进泰国并落地生根。我们的成功离不开集团高层的正
确决策，南瑞泰国变电站项目是南瑞集团高层集体智慧
的结晶，集团高层的决策为南瑞走进泰国指引了正确的
方向。我们的成功离不开海外团队的辛苦付出，在服务
泰国电力建设发展过程中，我们的海外团队员工始终发
扬“务实创新、开放合作、严谨高效、敬业忠诚”的优
秀品质，为项目的成功战斗在第一线。我们的成功更离
不开当地合作伙伴的大力支持，互相融合的工作环境为
项目以及公司在泰国的可持续发展提供了良好的基础，
泰国公司的管理水平也让我们获益良多。

放眼未来，随着“一带一路”倡议的深入推进，南瑞集
团将继续秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发
展理念，遵循“共商、共建、共享”的发展原则，将自
身发展与国家战略高度契合，与世界需求深度融合。我
们将继续加强与泰国经济融合，提高泰国属地化经营水
平，雇佣和培养更多的当地人才，使经营深植于当地市场，
为当地提供坚实电力保障的同时，进一步推动当地就业，
促进当地经济发展，创造双赢局面。我们将继续加强社
区参与和利益相关方沟通，增进透明运营的同时，为当
地回馈更多。我们将继续关心当地社会长期利益，注重
可持续发展，通过加强管理，减少可能的安全和健康风险，
使运营的环境影响最小化。  

南瑞将本着真诚和良好的愿景，基于互相信任的基础，
与泰国当地利益相关方共同发展，秉承“以技术立足、
以客户至上、以员工为本”的理念，用先进的技术和优
质的服务为当地利益相关方创造综合价值，实现共赢。
让发展更加负责任、让走出去更加铿锵有力、更加可持续。

南瑞集团有限公司董事长、党委书记 

奚国富

高层致辞
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บริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

ก้าวเข้าสู่ประเทศไทย

บริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด (ต่อไปใช้ชื่อย่อว่า บริษัท นาริ) ก่อตั้งขึ้น

ในปีค.ศ.1973 มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เป็นหน่วยงานในสังกัดที่ขึ้นตรงต่อบริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติจีน 

(State Grid Corporation of China) บริหารงานร่วมกับสถาบันวิจัยไฟฟ้าของ

รัฐ เป็นวิสาหกิจที่เน้นนวัตกรรม วิสาหกิจไฮเทคสำาคัญแห่งหนึ่งของโครงการ

ไฟฉายจีน (China Torch Program) และศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติจีนด้วย หลาย

ปีมานี้ บริษัท นาริ มีการพัฒนานวัตกรรมได้สร้างเทคโนโลยีกริดสมาร์ทและ

ระบบอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์  กลายเป็นซัพพลายเออร์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

และมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์และการให้

บริการระบบพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ การสื่อสารและสารสนเทศด้วยพลังงาน

ไฟฟ้า การส่งไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูง (AC power transmission) การส่งกำาลัง

ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง (High Voltage Direct Current Transmission หรือ 

HVDC) ไฟฟ้ากระแสสลับ (Flexible AC Transmission)  และการส่งกำาลัง

ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงยืดหยุ่นได้ (Flexible  HVDC)  

ปัจจุบันบริษัท นาริ มีบุคลากรทั้งหมดกว่า 17,000 คน มียอดทรัพย์สินกว่า 

60,000 ล้านหยวน มีบริษัทอุตสาหกรรมในเครือ 28 แห่งกระจายตัวอยู่ใน 12 

มณฑลทั่วประเทศจีน อาทิ มณฑลเจียงซู กรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน นครฉงชิ่ง 

มณฑลหูเป่ย มณฑลอันฮุย มณฑลกว่างตง เป็นต้น มีสำานักงานในต่างประเทศ 

16 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทย บราซิล อินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น ปีค.ศ. 2016 

บริษัท นาริ มีผลการประกอบการสูงถึง 37,000 ล้านหยวน ครองตลาดทั่ว

ประเทศจีน มีการส่งออกไปยังประเทศและเขตแคว้นรวมกว่า 90 แห่ง ทั้งนี้ 

บริษัทนาริ-เทค (NARI Technology Co., Ltd.) (รหัสหุ้น600406) และบริษัท

จื้อซิ่น อิเล็กทรอนิกส์จำากัด (SHANGHAI ZHIXIN ELEC CO.,LTD.) (รหัส

หุ้น600517) ต่างก็เป็นบริษัทในเครือนาริ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้

สะท้อนภาพลักษณ์ของวิสาหกิจไฮเทคที่ดียิ่งในตลาดทุน

หลายปีที่ผ่านมา บริษัท นาริ ทุ่มเทกำาลังบุกเบิกคิดค้นนวัตกรรมมากมายจนก้าว

ขึ้นมาเป็นตัวแทนวิสาหกิจเทคโนโลยีเบอร์หนึ่งของจีน ผลงานวิจัย อาทิ ด้าน 

Ultra High Voltage สมาร์ทกริด การจัดเครื่อข่ายการส่งไฟฟ้า  เทคโนโลยีเครือ

ข่ายการส่งไฟฟ้า การควบคุมอัตโนมัติ ต่างจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก 

ทั้งนี้ บริษัท นาริ ยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม

สมาร์ทกริดแห่งประเทศจีน และส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมเกิดใหม่

ข้อมูลทั่วไป
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NARI in Thailand

Founded in 1973 and headquartered in Nanjing, NARI Group 
Corporation (State Grid Electric Power Research Institute 
Co., Ltd.), hereinafter referred to as “NARI”, operates under 
an integrated management system as a direct report of the 
State Grid Corporation of China. Through years of indigenous 
innovation, we have developed an integrated smart grid 
technology and industry system. The equipment, services 
and technology we offer - covering power system automation, 
power information and communications, ultra/extra high 
voltage alternating/direct current, flexible alternating/direct 
current, and water conservancy automation - place first in 
China in both amount and sophistication. We are thus honored 
as a “national innovative enterprise”, a “China Torch Program 
key hi-tech enterprise”, and a “State-accredited enterprise 
technology center”.

Currently, NARI has over 17,000 employees and total assets 
of more than RMB 60 billion. Our 28 industrial subsidiaries are 
based in 12 Chinese provinces/municipalities (e.g. Jiangsu, 
Beijing, Tianjin, Chongqing, Hubei, Anhui and Guangdong) 

About NARI

and 16 foreign countries/regions (e.g. Thailand, Brazil, 
Indonesia and India). Among them are two listed companies - 
NARI Technology (600406) and Zhixin Electric (600517). With 
a presence across China and in 90-odd countries/regions, we 
recorded an operating revenue of RMB 37 billion in 2016.

NARI has dazzled the world with indigenous innovations. What 
we have accomplished in UHV and smart grid, among others, 
have spurred and re-orientated industrial development. 
Many of our groundbreaking findings and products represent 
the highest level of technical competence in China. Power 
system dispatch, automation control, and ultra/extra high 
voltage alternating/direct current explain why we stand 
out in the international community of hi-tech research and 
application. To top it off, we are a world leader in large power 
system security and stability control, relay protection, and 
power system dispatch. With a focus on emerging sectors of 
strategic importance, we have even played a leading role in 
establishing China Smart Grid Technology Innovation Alliance.

南瑞走进泰国

南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）（以
下简称“南瑞集团”）成立于 1973 年，总部位于南京，
是国家电网公司直属单位，与国网电力科学研究院实行
一体化管理，是国家创新型企业、国家火炬计划重点高
新技术企业和国家认定企业技术中心。经过多年自主创
新发展，南瑞集团已形成完整的智能电网技术和产业体
系，发展成为中国技术水平最高、产业规模最大的电力
系统自动化、电力信息通信、超 / 特高压交直流输电、
柔性交直流输电、水利自动化技术、设备和服务供应商。

集团现有员工 17000 余人，总资产超 600 亿元，下设 23
个产业公司，分布于江苏、北京、天津、重庆、湖北、
安徽、广东等 12 个省级行政区，在全球设有 18 个海外
分支机构，分布于泰国、巴西、印尼、印度等国家和地区。
2016 年营业收入 370 亿元，市场覆盖全国各地，并出口

关于南瑞集团有限公司

90 多个国家和地区。旗下国电南瑞（600406）和置信电
气（600517）两家上市公司，在资本市场展现了良好的
高新技术企业形象。

南瑞集团坚持自主创新，在特高压、智能电网等领域取
得了一批具有国际先进水平、支撑和引领行业发展的研
发成果，诸多开创性研发制造成果代表了国内技术的最
高水平，在电网调度、自动化控制、超 / 特高压交直流
输电等高新技术的研究与应用方面处于国际先进水平，
特别是大电网安全稳定控制、继电保护、电网调度技术
位居国际领先地位。南瑞集团还牵头成立中国智能电网
产业技术创新联盟，带动战略性新兴产业发展。



国网南瑞集团公司
泰国变电站项目海外履责报告 2017

10 11

บริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยประจำาปี 2017

南瑞集团科研成果
NARI’s research achievements

ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของบริษัท นาริ

科研成果丰富
Fruitful research 
achievements

มีผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์หลากหลาย

890项

75项

75 项科研成果获国家级科技奖励

736项

736 项科研成果获省、部级科技奖励

2490余项

专利授权 2490 余项

1085项

软件产品登记 1085 项

890 have passed provincial/ministerial technical 
evaluation provincial and ministerial level 
technology

75 have received national science and 
technology awards

736 have received provincial/ministerial 
science and technology awards

2,490-odd patents

1085 registered software products

ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำานวน 890 ชิ้น ได้รับการ

ประเมินด้านเทคนิคของหน่วยงานระดับมณฑล

ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำานวน 75 ชิ้น ได้รับ

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ

ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำานวน 736 ชิ้น ได้รับ

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมณฑล

ได้รับสิทธิบัตรกว่า 2,490 ชิ้น

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จำานวน1085 ชิ้น

南瑞集团产业基础设施
NARI’s integrated industrial infrastructures

สิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในอุตสาหกรรมโดยบริษัท นาริ

产业基础设施完备
Integrated industrial 

infrastructures

โครงสร้างพื้นฐานของ

อุตสาหกรรม

拥有中国最大的智能电网科研产业基地（南京）
1 个国家级重点实验室

2 个国家能源局实验室

5 个国家电网公司实验室

世界上功能最全、容量最大的
检测研究机构（常州）

在智能电网重点领域共建设了 24 个实验室

China’s largest smart grid research base (Nanjing)

1 State key laboratory

2 NEA laboratories

5 State Grid laboratories

Detection institute with the most 
complete functions and the largest 
volume in the world (Changzhou)

24 laboratories for key areas of smart grid

ฐานอุตสาหกรรมการวิจัยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

(Smart Grid)ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน (เมืองหนานจิง)
ห้องทดลองสำาคัญระดับชาติ 1 แห่ง

ห้องทดลองสำานักงานพลังงานแห่งชาติ 2 แห่ง

ห้องทดลองสำานักงานพลังงานแห่ง

ชาติ 5 แห่ง

สถาบันวิจัยและทดสอบที่มีฟังก์ชันที่

สมบูรณ์แบบที่สุด ปริมาณความจุมาก

ที่สุดของโลก ( เมืองฉางโจว)

ก่อตั้งห้องทดลองทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

(Smart Grid) รวมแล้ว 24 แห่ง

890 项科研成果通过省、部级技术鉴定
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南瑞集团依靠具有自主知识产权的核心技术和产品，承担和完成了一大批国家重大工程
项目。面向未来，南瑞集团将着力提升科技创新和产品研发能力，支撑服务新一代电力
系统建设及全球能源互联网战略，致力于成为国内电力行业的技术引领者和市场引导者、
面向全球客户的国际知名电气化成套设备和整体解决方案提供商，加快构建现代产业体
系和现代管理体系，全面建设成为国际一流的高科技产业集团。

On the strength of patented core technology and products, NARI has undertaken and wrapped 
up a host of key national engineering programs. In the future, we will proceed with technical 
innovation and product development, and connect ourselves to the “global energy Internet”. 
We will strive to be a technology trendsetter of domestic power market, a famed global supplier 
of integrated electrified equipment and solutions, and a world-class hi-tech group with modern 
industrial and management systems.

ปัจจุบันบริษัท นาริ เป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวโยงกับเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบและ

ดำาเนินโครงการสำาคัญ ๆ ของประเทศเป็นจำานวนมาก ในอนาคต บริษัท นาริ จะให้ความสำาคัญกับการยก

ระดับความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำา

ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า ผู้นำาในตลาด เป็นซัพพลายเออร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบ

ครบวงจร และผลิตชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ขณะเดียวกัน ยังจะเร่งสร้างระบบอุตสาหกรรมและ

ระบบบริหารที่ทันสมัย เพื่อให้กลายเป็นกลุ่มบริษัทไฮเทคที่จัดอยู่อันดับต้น ๆ ในระดับนานาชาติ
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新建变电站施工现场 南瑞集团泰国变电站项目
Construction site of a new substation NARI’s substation projects in Thailand

Automation and rebuilding: 
87 substations

General contracting: 
4 new substations

โครงการการเปลี่ยนแปลงความเป็นอัตโนมัติ

ของสถานีรถไฟฟ้าย่อยจำานวน 87 แห่ง

โครงการรับเหมาหลักการก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่ จำานวน 4 แห่ง

ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่ คำาบรรยายใต้ภาพ โครงการสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทย 

泰国变电站升级改造及新建总包项目是南瑞集团在泰国
首都曼谷实施的系列海外重点项目。近年来，南瑞集团
连续五次中标泰国大都市电力公司 (MEA) 变电站升级改
造批量招标项目，成为中国首个在泰国承担新建变电站
总包项目的企业。从 2007 年开始至今，共计承担 91 座
变电站，新增变电容量 4860MVA。

NARI is the (re-)builder, upgrader and general contractor of 
many substations in Bangkok. We have won the past five bids 
of Metropolitan Electricity Authority (MEA), a Thai enterprise, 
for substation rebuilding and upgrading, thus becoming the 
first Chinese general contractor of substations in Thailand. 
Since 2007, we have undertaken 91 substations with an 
additional capacity of 4,860MVA.

โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทย เป็นโครงการระหว่างประเทศสำาคัญโครงการหนึ่งของบริษัท นาริ ที่ดำาเนินการในกรุงเทพฯ ปีหลัง 

ๆ นี้ บริษัท นาริ สามารถชนะการประมูลในโครงการประกวดราคาจัดสร้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ติดต่อกันถึง 5 

ครั้ง  กลายเป็นวิสาหกิจแห่งแรกของจีนในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่ของไทย โดยนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 เป็นต้นมา ได้ดำาเนิน

การรวมแล้วกว่า 91 แห่ง เพิ่มกำาลังไฟฟ้าได้ถึง 4,860 กิโลวัตต์ (MVA)

泰国变电站项目
Substation projects in Thailand

โครงการสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทย

变电站自动化改造项目：

87 座变电站改造 主要工作范围为二次设备供货、安装、调试和送电投运

由南瑞提供整个项目的现场勘探、设计、土建、设备采购、
设备运输、安装调试及投运。

Supply, installation, commissioning and operation of 
secondary equipment

Field exploration, design, civil engineering, equipment procurement, 
equipment transport, installation, commissioning and operation by NARI

ขอบเขตสำาคัญในการทำางานคือ การจัดหาอุปกรณ์สำาหรับการควบคุมป้องกัน 
ตรวจสอบและการวัดอุปกรณ์เกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 
การติดตั้ง การปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่อง ตลอดจนการส่งพลังงานไฟฟ้า
และดำาเนินการ

โดยบริษัทนาริจะเป็นผู้ดำาเนินการสำารวจสถานที่ก่อสร้าง การออกแบบ การ

ก่อสร้าง การจัดซื้ออุปกรณ์ การติดตั้ง การดำาเนินการ ปรับปรุงและแก้ไขจุด

บกพร่อง แสวงหา ตรวจสอบ ปรับปรุง บนพื้นฐานแนวคิดความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและปฏิบัติให้เป็นจริง新建变电站总包项目：

4 座新建变电站

南瑞走进泰国
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履责意愿
Ideology

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
国家电网公司社会责任理念
State Grid’s CSR ideology

แนวคิดการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทการ

ไฟฟ้าแห่งประเทศจีน

可持续发展，是指既满足当代人需要又不危及后代人满足其需要的能力的发
展。自 2005 年起，国家电网公司立足国情和电网企业实际，积极探索、实践、
检验、完善科学的企业社会责任观，并创造性地开展了系统的全面社会责任管
理实践。

国家电网公司认为，企业社会责任是指企业通过透明和道德的行为，有效管理
自身决策和活动对利益相关方、社会和环境的影响，追求经济、社会和环境的
综合价值最大化的意愿、行为和绩效。全面社会责任管理，是确保企业发展充
分考虑社会和环境因素及可持续发展要求，自觉追求综合价值最大化的全新管
理模式。

From 2005 onwards, based on national and business realities, State Grid has probed 
into, tried out, followed through and rounded off the scientific outlook on CSR. 
Among its pioneering efforts is the systematic implementation of comprehensive CSR 
management.

State Grid defines CSR as the ideology, practice and performance of an enterprise 
which, through transparent and ethical behavior, effectively manages the influence 
of its own decisions and activities on stakeholders, society and environment, and 
seeks to maximize the economic, social and environmental value. Comprehensive 
CSR management refers to a brand-new model under which an enterprise takes 
full account of the environmental and social impact of its operations along with the 
requirements for sustainable development, i.e. meeting the need of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs, and 
voluntarily pursues maximal comprehensive value.

การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึง รูปแบบการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดย

ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 เป็นต้น

มา บริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนดำาเนินงานบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริงของประเทศและ

ของวิสาหกิจเครือข่ายไฟฟ้า แสวงหาแนวทางปฏิบัติและสำารวจแนวคิดการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาแนวปฏิบัติว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ในทุกด้านอย่างเป็นระบบ

บริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนได้ให้นิยามการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม บริหารจัดการบริษัท กำากับดูแลอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และ

สิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาจุดร่วมที่เป็นประโยชน์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดล้อมให้มากที่สุด ส่วนการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้าน เป็นการบริหารรูปแบบ

ใหม่ ที่ประกันให้การพัฒนาของบริษัทต้องคำานึงถึงปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความ

ต้องการจากการพัฒนาที่ยั่งยืน และแสวงหาจุดที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันให้มากที่สุด
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责任源于使命，始于战略。国家电
网公司通过树立全面履行社会责任
的企业使命、价值观和可持续发展
战略，并在企业决策、制度流程、
业务运营、日常管理、运行机制和
企业文化中贯彻落实社会责任管理
理念，充分发挥各方合作推进可持
续发展的积极作用。

CSR roots in a strategic mission. State 
Grid has developed synergies for 
sustainable development by integrating 
CSR into its missions, strategies, values 
as well as decision-making process, 
day-to-day management, operating 
mechanism and corporate culture.

ความรับผิดชอบมีแหล่งที่มาจากภารกิจ และ

เริ่มต้นจากยุทธศาสตร์ บริษัทการไฟฟ้าแห่ง

ประเทศจีนได้กำาหนดภารกิจ ค่านิยม และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทใน

การปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ทุกด้าน อีกทั้งยังปฏิบัติตามแนวคิดในการ

จัดการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็น

จริง ทั้งในการตัดสินใจของบริษัท ขั้นตอน

ระบบ การดำาเนินการงาน การบริหารประจำา

วัน  กลไกการดำาเนินงาน ตลอดจนวัฒนธรรม

ของบริษัท เพื่อให้เกิดผลเชิงสร้างสรรค์ต่อ

ฝ่ายต่าง ๆ ในการร่วมมือกันส่งเสริมการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

经济可持续发展

经
济
价
值

社会价值环境价值

环境可持续发展 社会可持续发展

ตัวบริษัทเอง 自身 Company 

อุตสาหกรรม 产业 Industry 

สังคม 社会 Society 

国家电网公司
可持续发展观

State Grid’s view of sustainable 
development

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

บริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน

Economic sustainability

Environmental sustainability Social sustainability

การพัฒนาที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคม

Econom
ic value

Social value
Environmental value

มูลค่าท
างเศรษ

ฐกิจ

มูลค่าทางสังคม
มูลค่าของสิ่งแวดล้อม

实施全面社会责任管理
协调推进国家电网公司与社会可持续发展

Implement comprehensive CSR management

Integrate corporate and social sustainability

การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างรอบด้าน

เพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนและสังคมสามารถดำาเนินงานประสานกันอย่างดี

หลักคุณธรรม 底线 Bottom line 

มูลค่า 价值 Value 

บรรลุผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 共赢 Win-win 

Observe legal and moral standards

Maximize comprehensive value

Create a win-win situation with 

stakeholders

ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและหลักคุณธรรม

มุ่งสร้างมูลค่ารวมให้มากที่สุด

บรรลุผลประโยชน์ซ่ึงกันและกันกับฝ่ายต่าง ๆ

遵守法律义务和道德底线

最大限度创造综合价值

与利益相关方实现共赢
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责任植于管理，成于机制。为推动
科学的企业社会责任观的全面树立，
推动全面社会责任管理模式全面落
地，国家电网公司通过社会责任根
植，在各层级、各单位、各专业、
各岗位开展理论和实践探索。

CSR hinges on rule-based 
management. To fully interiorize the 
scientific outlook and implement 
comprehensive CSR management, 
State Grid has spurred employees at 
various levels, units, specialties and 
posts into theoretical and practical 
exploration.

จำาเป็นต้องฝังแนวคิดความรับผิดชอบไว้ใน

การบริหารจัดการและกลไกการพัฒนา  เพื่อ

ให้บรรลุเป้าของบริษัทที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในทุก ๆ ด้าน และขับเคลื่อนให้มี

การปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารที่สามารถ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทการ

ไฟฟ้าแห่งประเทศจีนได้ดำาเนินการคิดค้น

ทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติในทุกระดับ 

ทุกหน่วยงาน ทุกสาขาวิชา และทุกตำาแหน่ง

导入企业社会责任理念    优化国家电网公司使命
Interiorize the CSR ideology

Move beyond the mission of State Grid

奉献清洁能源
建设和谐社会

诚信  责任   创新   奉献 努力超越  追求卓越

以人为本  忠诚企业  奉献社会
服务党和国家工作大局    服务电力客户
服务发电企业    服务经济社会发展

企业使命

核心价值观

企业理念

企业精神

企业宗旨

Our mission

Our core values

Our ideology

Our spirit

Our purposes

ภารกิจของบริษัท

ค่านิยมหลัก

ปรัชญาการดำาเนินการของบริษัท

จิตวิญญาณของบริษัท

วัตถุประสงค์ของบริษัท 

Provide clean energy
Build a harmonious society

Integrity  Responsibility  Innovation  Dedication Transcend ourselves and others
Pursue excellence

Put people first  Cherish loyalty  Contribute to society

Serve national interests
Serve our customers
Serve power plants
Serve socioeconomic development

ผลิตพลังงานสะอาด
สร้างสรรค์สังคมที่สมานฉันท์

ความซื่อสัตย์  ความซื่อสัตย์  นวัตกรรม  อุทิศ พยายามได้ผลที่ดีกว่าที่เคยมีมา  ตั้งเป้าหมายสู่ความดีเด่น

ถือคนเป็นที่ตั้ง  ซื่อสัตย์ต่อบริษัท  ซื่อสัตย์ต่อบริษัท

ให้บริการการทำางานของพรรคและของประเทศ
ให้บริการต่อลูกค้าที่ต้องการพลังงานไฟฟ้า
ให้บริการต่อวิสาหกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า
ให้บริการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

Focus on power network construction 

and operation
Maximize return on assets

Maximize comprehensive value

Make energy supply cleaner, safer, 

more economical and sustainable

ถืองานการก่อสร้างและการดำาเนินการของบริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนเป็นธุรกิจหลัก
ให้บริการภาครัฐและเพิ่มมูลค่า มุ่งให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ให้บริการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มุ่งสู่มูลค่าโดยรวมให้ได้มากที่สุดประกันจัดสรรพลังงานที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ประหยัดเงินทุนมาก

ยิ่งขึ้น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น

以建设和运营电网为核心业务 服务国有资产保值增值，追求利益最大化

服务经济社会发展，追求综合价值最大化

保障更安全、更经济、更清洁
可持续的能源供应

ปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  ขับเคลื่อนภารกิจของบริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน
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Answer to the B&R initiative: State Grid 
is dedicated to sustainable exploration 
of global energy resources, connectivity 
of power systems, and international 
promotion of China’s leading industries 
and advanced technology. Based 
on our management and technical 
strength, we have engaged in 
responsible overseas operations, 
increasing the value-creating capability 
of the industrial chain while assisting 
communities on our doorstep with 
environmental stewardship and 
sustainable development. In so doing, 
we have demonstrated a new type of 
international relationship featuring win-
win cooperation.

Adhere to localized operation: State 
Grid respects local business rules, 
proactively assumes CSRs, and 
sets much store by stakeholder 
engagement and win-win cooperation. 
Its management and technical teams 
are made up of locals.

การตอบสนองข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”  บริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนทุ่มเทกำาลังในการผลักดันการพัฒนาพลังงานทั่วโลกอย่างยั่งยืน  

ปฏิบัติตามข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ของรัฐอย่างแข็งขัน ส่งเสริมการเชื่อมโยงติดต่อกันของเครือข่ายไฟฟ้า ผลักดันให้อุตสาหกรรมที่มีความ

เหนือกว่าก้าวสู่สากล ดำาเนินความร่วมมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ใช้ความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและการบริหาร ประกอบกิจการในต่างแดนอย่าง

รับผิดชอบ เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณค่าของห่วงโซ่อุตสาหกรรม  ให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ที่ร่วมมือ

กันและชนะด้วยกัน   ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ยืนหยัดการประกอบธุรกิจที่ปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่น  บริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนยืนหยัดการประกอบธุรกิจที่ปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นของต่าง

แดน  บุคลากรฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีส่วนใหญ่ว่าจ้างจากคนท้องถิ่น  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การค้าของท้องถิ่น  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความ

สำาคัญกับการแลกเปลี่ยนความเห็น ความร่วมมือและได้ชัยชนะด้วยกันกับทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

响应“一带一路”倡议。国家电网公司致力于推进全球能源可持续发展，积极
响应国家“一带一路”倡议，推进电网互联互通，推动优势产业走出去，开展
先进技术合作，积极发挥技术与管理优势，负责任地运营海外业务，积极提升
产业链价值创造能力，服务构建合作共赢的新型国际关系，推动所在地社区、
环境可持续发展。

坚持本土化运营。国家电网公司在海外坚持本土化运营，管理人员和技术人员
都以当地雇佣为主，尊重当地商业规则，主动承担社会责任，高度重视与利益
相关方沟通、合作、共赢。

南瑞集团始终秉承 “以技术立足、以客户至上、以员工为本”
的理念和发展电力、服务社会的责任意识，以创新、人才、
市场三个要素为关键，以引领电工电气技术、装备和整体
解决方案为产业发展使命，着力发展核心业务，力争建成
国际一流的高科技产业集团。

NARI is committed to becoming a specialized world-
class modern hi-tech group. Technology, customers and 
employees take pride of place in our ideology. Innovation, 
talents and markets constitute our core competence. 
Electrical engineering and power equipment, technology and 
integrated solutions cement our leading position. Boosting 
the power industry and serving society embody our sense of 
responsibility.

บริษัท นาริ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่จะมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ดำาเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงอันดับหนึ่งของโลก ด้วยแนวคิด

สำาคัญคือ “พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้า ลูกค้าคือบุคคลสำาคัญ หมั่นบำารุงบุคลากร” ที่ยึดถือมาโดยตลอด พร้อมจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อ

สังคมในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้บริการสังคม จึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรควบคู่ไปกับการขยายตลาด ทั้งยังพัฒนาอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าใหม่ๆ จนกลายเป็นบริษัทที่มีบทบาทสำาคัญในตลาดอุสาหกรรมประเภทนี้ ด้วยการดำาเนินงานที่ครบวงจรทั้งระบบ  ควบคู่การ

พัฒนาธุรกิจหลัก เพื่อให้บริษัทสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัททางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงระดับต้น ๆ ของโลก 

南瑞集团有限公司理念

NARI’s ideology

วิสัยทัศน์ของบริษัท นาริ
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履责行为
Practice

การปฏิบัติหน้าที่

“ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030” (SDG) เป็นเอกสารที่ภาคีสมาชิกของ

สหประชาชาติ 193 ประเทศบรรลุไว้เมื่อเดือนกันยายนปีค.ศ. 2015 รวม

ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 รายการ และเป้าหมายปลีกย่อยราย 169 

รายการ จีนให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตาม SDG อย่างสูง จัดเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไว้ใน “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 

ปีฉบับที่ 13” และประกาศ “แผนการดำาเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปีค.ศ. 2030 ของจีน”  กำาหนดแผนปฏิบัติการ  แสดงให้เห็นถึงความรับผิด

ชอบของจีนในฐานะที่เป็นประเทศกำาลังพัฒนาขนาดใหญ่

ขณะเดียวกัน เนื่องจากประชากรในประเทศและเขตแคว้นรายทาง “หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง” คิดเป็นกว่า 60% ของโลก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศมากกว่า 1 ใน 3 ของโลก   มีการประสานเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอย่างใกล้ชิด  ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้น

ทาง” ไม่เพียงแต่สามารถเชื่อมต่อกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 ของ

สหประชาชาติเท่านั้น หากยังจะเป็นแรงขับเคลื่อนกระบวนการบรรลุซึ่งเป้า

หมายนี้ด้วย

กลุ่มบริษัท นาริ เป็นวิสาหกิจจีนที่นำาหน้าการ “ก้าวสู่สากล”  ถือโครงการ

สถานีไฟฟ้าย่อยเป็นโอกาส  ปฏิบัติตามข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” 

และปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดนอย่างมีความรับผิดชอบ   สร้างคุณค่าให้กับฝ่าย

ต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า หุ้นส่วนและชุมชน  พร้อม

ทั้งสร้างคุณูปการเพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งโครงการ

สถานีไฟฟ้าย่อยมีระดับการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นและมีประสิทธิภาพ

การบริหารอย่างสูง ไม่เพียงแต่มีคุณค่าอเนกอนันต์ทางเศรษฐกิจ สิ่ง

แวดล้อมและสังคมเท่านั้น หากยังถือเป็นแบบอย่างของรูปแบบการพัฒนา

และการประกอบการสำาหรับวิสาหกิจจีนที่จะ “ก้าวสู่สากล” ต่อไปด้วย

 ประเด็น:การปฏิบัติตามข้อริเริ่ม 

“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และ “วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 

ค.ศ.2030
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The 2030 Agenda for Sustainable Development, an outcome document adopted by the 193 UN members in September 2015, 
contains 17 sustainable development goals (SDGs) with 169 associated targets. A responsible major developing country, 
China has included SDGs in the Outline of the 13th Five-Year Plan for National Economic and Social Development, and issued 
China’s National Plan on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

As B&R countries/regions account for over 60% of the world population and more than one-third of global GDP and trade, the 
B&R initiative will mesh with, and even put spurs to, the 2030 Agenda for Sustainable Development.

One of the Chinese enterprises which positively practicing global management , NARI is implementing the B&R initiative 
via the substation projects in Thailand. By creating value for customers, partners, shareholders and local residents, we are 
fulfilling CSR abroad and helping to realize SDGs. These highly localized and efficiently managed projects have not only 
created comprehensive value, but also provided operating reference for our followers.

Topic: Implementing B&R Initiative and 2030 Agenda for 
Sustainable Development

泰国变电站项目为利益相关方创造的综合价值
Comprehensive value created for stakeholders by NARI’s 

substation projects in Thailand

คุณค่าอเนกอนันต์ที่โครงการสถานีไฟฟ้าย่อยสร้างขึ้นให้

กับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนได้เสีย

股东

客户

伙伴

社区

Shareholders

Customers

Partners

Communities

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

หุ้นส่วน

ชุมชน

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ดี

เสนอรูปแบบการพัฒนาที่สามารถนำามาเป็นตัวอย่างได้

创造良好的经济价值  提供可借鉴的发展模式

Create sound economic value
Provide reference for development

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ประกันคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง

提供快速的需求响应  保证高质量的产品品质

Respond quickly to demands
Ensure delivery of quality products

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ฝึกอบรมบุคลากรทางเทคโนโลยี

传递前沿电力科技  培育先进技术人才 

Spread cutting-edge power technology
Foster leading technical talents

พยายามลดผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด

最小化项目运营对社区造成的负面影响

Minimize negative impact of project operation on communities

专题：

落实“一带一路”倡议和《2030 年

可持续发展议程》

《2030 年可持续发展议程》（SDG）是联合国 193 个
成员国于 2015 年 9 月共同达成的一项成果文件，包括
17 项可持续发展目标和 169 项具体目标。中国高度重视
SDG 的落实，将可持续发展目标融入到《国民经济与社
会发展十三五规划纲要》中，并发布了《中国落实 2030
年可持续发展议程国别方案》，对落实工作进行了全面
部署，展示中国作为负责任发展中大国的责任担当。

同时，由于“一带一路”沿线国家和地区覆盖全球超过
60％的人口，以及全球三分之一以上的 GDP 和贸易，通
过与联合国可持续发展目标的紧密结合，“一带一路”
倡议不仅能够与联合国提出的 2030 年可持续发展议程实
现对接，还将为推动这一议程提供巨大动力。

南瑞集团作为积极践行“走出去”的中国企业，以泰国
变电站项目为契机，通过优秀的海外履责实践落实“一
带一路”倡议，为股东、客户、伙伴、社区等重要利益
相关方创造价值，并同时贡献可持续发展目标的实现。
而且，泰国变电站项目以极高的本土化程度和较高的管
理效率，不仅创造了经济、环境和社会综合价值，也为
后续“走出去”的中国企业提供了可借鉴的发展和运营
模式。
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落实“一带一路”倡议和 2030 年可持续发展目标的履责实践

倡导互联互通，极大促进参与
国家的基础设施开发、投资及
贸易流动，可以刺激生产、带
动就业，达到扶贫开发、改善
沿线贫困地区人民生产生活条
件的目的

积极推动与相关国家的能源互
联互通合作，推进油气、电力
等能源基础设施建设，与相关
国家共同维护跨境油气管网安
全运营，促进国家和地区之间
的能源资源优化配置

开展互联互通、产能合作、贸
易 投 资 等 重 点 领 域 的 务 实 合
作，创造有效供给来催生新的
需求，实现世界经济再平衡和
利益分配更公平，推动经济全
球化持续健康发展

中国政府鼓励实力强、信誉好
的企业走出国门，在“一带一
路”沿线国家开展铁路、公路、
港口、电力、信息通信等基础
设施建设，促进地区互联互通，
造福广大民众

“一带一路”建设秉持共商、
共建、共享原则，在已有合作
机制基础上，推动沿线国家实
现发展战略相互对接、优势互
补

Advocate connectivity and greatly promote 

infrastructure development, investment and 

trade flow along the routes so as to boost 

production, employment, poverty alleviation, 

social development, and the living and working 

conditions of people from B&R countries

Strengthen cooperation with B&R countries on 

energy connectivity, promote construction of 

energy (oil, gas, power etc.) infrastructures, 

jointly maintain safe operation of cross-border 

oil and gas pipeline networks, and redeploy 

energy resources among countries and regions

Conduct tangible cooperation on connectivity, 

productivity, trade, investment and other key 

areas, stimulate new demands through effective 

supply, facilitate the rebalancing of world 

economy and fairer distribution of interest, and 

promote sustained, healthy development of 

world economy

The Chinese government encourages powerful, 

well-established enterprises to “go out”, 

undertaking railway, highway, port, power, ICT 

and other infrastructure projects, promoting 

regional connectivity and benefiting the general 

public

B&R projects should be jointly built through 

consultation to meet the interests of all, 

and efforts should be made to integrate 

the development strategies and strength of 

countries along the routes based on existing 

cooperation mechanisms.

มีเป้าหมายคือ เรียกร้องการประสานเชื่อโยงต่อ

กัน ส่งเสริมการเข้าร่วมในงานบุกเบิกสร้างสรรค์

สิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การลงทุนและ

การดำาเนินการทางการค้าของประเทศ ทั้งนี้ จะ

เป็นแรงกระตุ้นการผลิต ส่งเสริมการจ้างงาน การ

แก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับชีวิตความเป็น

อยู่ของประชาชนในพื้นที่ยากจน

ขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการดำาเนินงานด้านธุรกิจพลังงาน เช่น 

น้ำามัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 

ร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องรักษาความปลด

ภัยของการดำาเนินการของเครือข่ายขนส่งน้ำามัน

และก๊าซธรรมชาติข้ามแดน ส่งเสริมการจัดสรร

ทรัพยากรพลังงานที่เหมาะสมระหว่างประเทศ

ดำาเนินความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและส่ง

เสริมการดำาเนินงานด้านพลังงาน เช่น อุตสาหกรรม 

การลงทุนและการค้า เป็นต้น ตอบสนองความ

ต้องการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบ

สนองความต้องการใหม่ๆ อยู่เสมอ ส่งเสริมความ

สมดุลของเศรษฐกิจโลก และจัดสรรผลประโยชน์

อย่างเที่ยงธรรมมากยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

การพัฒนาไปด้วยดีและต่อเนื่อง

รัฐบาลจีนสนับสนุนวิสาหกิจที่มีความสามารถสูง

และเป็นที่น่าเชื่อถือ ในการเปิดตลาดใหม่ๆ ต่าง

ประเทศ ดำาเนินการสร้างสรรค์สิ่งอำานวยความ

สะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น การรถไฟ ทางหลวง 

ท่าเรือ พลังงานไฟฟ้า การสื่อสารและโทรคมนาคม 

เป็นต้น ในประเทศรายทาง “ หนึ่งแถบหนึ่งเส้น

ทาง ” เพื่อบรรลุซึ่งการประสานเชื่อมโยงกัน นำา

ความผาสุกแก่ประชาชน

การดำาเนินงานโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” 

นั้น ยึดหลักการที่ “ปรึกษาหารือร่วมกัน ดำาเนิน

การสร้างสรรค์ร่วมกัน และแบ่งบันผลประโยชน์

ร่วมกัน” ขับเคลื่อนและสนับสนุนประเทศรายทาง 

“ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” สามารถประสานเชื่อม

โยงกันอย่างดีทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา

“一带一路”倡议联合国可持续发展目标
B&R initiative

SDG

เป้าหมายตามการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของสหประชาชาติ

ข้อริเริ่ม “ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ”

Implementation of B&R initiative and 2030 Agenda for Sustainable Development

คำาบรรยายใต้ภาพ : การปฏิบัติตามข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030

技术指导人员定期对当地分包队伍开
展技术培训，支持并培育众多本土化
电力技术人才，大大促进当地相关电
力装备产业发展和人员就业

共计实施 87 座变电站改造和 4 座新
建变电站。有效提高了曼谷整体电力
供应的可靠性、稳定性及自动化水平，
满足泰国曼谷地区的电力需求

从工程实施到项目维保大量聘用当地
员工，有力促进当地就业，服务当地
经济社会发展

通过承接昆明到曼谷铁路始发站的变
电站建设项目，为中泰铁路实现互联
互通提供强有力的电力保障

通过中泰变电站项目，实现技术共享，
优势互补，共同促进中泰电力的持续
发展

NARI provides regular technical training for 

subcontractor teams, giving a great boost for local 

employment and industrial development

NARI has rebuilt 87 and newly built 4 substations, 

enhancing the capacity, reliability, stability and 

automation level of power supply in Bangkok

Vigorously absorb locals into units ranging from 

engineering to maintenance, contributing our bit to 

local economy and society

NARI has undertaken the substation project at 

the first station along Kunming-Bangkok Railway, 

providing robust power support for China-Thailand 

railway connectivity

NARI’s substation projects have combined the 

strength of China and Thailand, promoting technology 

sharing and power industry development of the two 

countries

บุคลากรเทคโนโลยีของบริษัทนาริจะจัดการฝึกอบรม

ต่อผู้รับเหมารายย่อยในท้องถิ่นเป็นประจำา สนับสนุน

และช่วยฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า

ในท้องถิ่นให้มีจำานวนมากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาของ

อุตสาหกรรมเกี่ยวกันอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าและการจ้าง

งานในท้องถิ่น

ได้ดำาเนินการปรับยกระดับสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งเก่า

จำานวน 87 แห่ง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่

จำานวน 4 แห่ง ยกประสิทธิภาพ เสถียรภาพ

รวมทั้งการจัดหาพลังงานไฟฟ้าทั่วทั้งกรุงเทพฯ

สนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าของกรุงเทพฯ

ตั้งแต่ขั้นตอนดำาเนินโครงการ จนถึงขั้นตอนการ

รักษา การแก้ไขจุดบกพร่อง มีการจ้างบุคลากรท้องถิ่น

จำานวนมาก ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รับผิดชอบโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยของสถานี

รถไฟต้นทางสายเมืองคุนหมิง-กรุงเทพฯ

สนองความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อการประสาน

เชื่อมโยงกันระหว่างเส้นทางรถไฟจีน-ไทย

แบ่งบันเทคโนโลยีร่วมกันจากการดำาเนินโรงการสถานี

ไฟฟ้าย่อยจีน-ไทย ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า

南瑞的行动与贡献方式 NARI’s practice and contributionsการปฏิบัติและการสร้างประโยชน์ของบริษัท นาริ
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负责任的本土化经营

守法合规、有效控制相关风险是“走出去”企业在海外经营发

展的基础和重中之重。作为负责任的企业，南瑞集团将负责任

经营理念融入管理者的决策思维中，致力成为海外依法经营、

诚实守信的表率，并开诚布公地与各利益相关方进行沟通，接

受各方的监督。

Compliance and risk control is a top concern of overseas 

operations. As a responsible corporate, NARI has integrated the 

ideology of responsible operation into decision making. 

Positioned as a paradigm of trustworthy overseas operation 

according to law, we are candid with stakeholders and ready for 

public scrutiny.

共商
Consultation

Responsible Localized Operation

ร่วมกันหารือ

การปรับตัวให้เข้ากับพื�นที�อย่างมีค

วามรับผิดชอบ

 ลผีมงา่ยองอ้ขวย่ีกเ่ีทงย่ีสเมาวคมุคบวค บัคงับอ้ขฎกะลแยามหฎกมาติตับิฏปราก

ำสน็ดเะรปะลแนาฐน้ืพน็ปเ า นดแงา่ตนใานฒัพรากะลแจิกรุธบอกะรปรากนใง่ิยญัค

 ทัษิรบ บอชดิผบัรมาวคีม่ีทจิกหาสิวน็ปเ่ีทะนาฐนใ ”ลกาสู่สวา้ก“ ่ีทนีจจิกหาสิวงอข

 ราหิรบู้ผงอขยาบยโนนใ้วไบอชดิผบัรมาวคีมงา่ยอจิกรุธบอกะรปรากดิควนแดัจ ิราน

ยว้ดบอชงา่ยอรากบอกะรปรากนใอืถอ่ืชเา่นะลแ์ยตัสอ่ืซ่ีทงา่ยอบบแน็ปเมายายพ

 ามงรตปไงรตงา่ยอยีสเนว่ส้ดไนว่สีม่ีท ๆ งา่ตยา่ฝบักน็หเมาวคนย่ีลปเกลแ ยามหฎก

ๆงา่ตยา่ฝกาจบอสจวรตรากบัร



国网南瑞集团公司
泰国变电站项目海外履责报告 2017

32 33

บริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยประจำาปี 2017

合法合规合情合德

NARI observes the laws and regulations of Thailand and China and respects local cultural traditions. In the process of fulfilling 
business goals, we strive for the highest ethical standards as a countermeasure against operating risks and challenges.

บริษัท นาริ ปฏิบัติตามแนวคิดดำาเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายไทย กฎหมายจีน ตลอดจนขนบประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ให้คำามั่นว่า ในขณะที่บรรลุเป้า

หมายทางการค้านั้น  จะพยายามเพิ่มจรรยาบรรณทางการค้าให้สูงขึ้น เพื่อรับมือกับการท้าทายทางด้านนี้ตลอดจนความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจของบริษัท นาริ 

ในต่างแดนให้ดี

南瑞集团秉承遵守泰国、中国的法律法规以及泰国文化风俗的理念，确保在实现商业目标的同时，积极遵守和提升商业
道德价值，以应对商业道德挑战和运营风险，实现南瑞集团在海外的责任运营。

ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สมเหตุสมผล และจรรยาบรรณ

Compliance, Business Ethics and Rationality

守法合规与商业道德
Compliance and business ethics

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ กับจรรยาบรรณทางธุรกิจ

南瑞集团泰国变电站项目在建设和运
营的过程中均严格遵守泰国当地和中
国的法律法规，从未在环境保护、劳
动用工等方面发生违反法律法规的负
面事件。

Nari's projects in Thailand  strictly 
conformity with laws and regulations of  
Thailand and China during construction 
and operation,NARI has never been 
implicated in any environmental or 
labor irregularities.

การสร้างสรรค์การดำาเนินงานโครงการ

สถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยของกลุ่ม

บริษัท นาริ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของ

ประเทศไทยและกฎหมายกฎข้องบังคับของ

ประเทศจีนอย่างเคร่งครัด ไม่เคยกระทำาผิด

กฎหมายและกฎข้อบังคับในด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม การว่าจ้างแรงงาน เป็นต้น 

项目守法合规相关举措
Compliance measures of NARI’s projects

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ชอบด้วยกฎหมายและกฎข้อบังคับ

ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและกฎ

ระเบียบของไทย

遵守泰国法律法规
Observe the laws and 
regulations of Thailand

ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและกฎ

ระเบียบของจีน

遵守中国法律法规
Observe the laws and 
regulations of China

จัดการบริหารผู้รับเหมารายย่อยที่ถูก

ต้องตามกฎระเบียบ

分包商合规管理
Subcontractor compliance 

management

โครงการทั้งหมดล้วนได้รับการอนุมัติ

จากหน่วยงานรัฐบาลไทย ดำาเนินงาน

ตามความต้องการของรัฐบาลไทย ยื่น

รายงานการดำาเนินงานของโครงการ

所有项目均获得泰国相关政府部门
的批准

按泰国政府相关要求开展工作，并提
交项目运行报告

All products are approved by 
competent Thai authorities

Follow the relevant requirements of 
the Thai government, and submit 
the project operation report

ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของ

บุคลากรแรงงานในหน่วยผู้รับเหมาราย

ย่อย

审查分包队伍劳务人员的劳动合法性

Check the legitimacy of 

subcontractor team members

การดำาเนินการเสนอราคาของโครงการ

ล้วนได้บันทึกไว้ในเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

ในสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำาไทย

在泰国投议标均在中国驻泰国大使馆
备案登记

File documents concerning bid 
tendering and negotiations with the 

Chinese Embassy in Thailand
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尊重当地风俗
Respecting local customs

เคารพขนบประเพณีของท้องถิ่น

泰国是一个多宗教、多民族国家，具有独特的风土人情
和民俗文化。南瑞集团充分尊重东道国的文化、特定的
民族习俗和宗教特点，高度重视国际行为的规范，对派
驻现场的相关管理人员开展意识提升和能力建设。

项目人员在派往泰国之前，均接受国际贸易、商务礼仪、
风俗民性等方面的培训；项目人员到岗后，项目团队一
方面邀请当地机构开展泰国法律、风俗、宗教等内容培
训与交流，一方面由其他项目成员进行口传心授，深入
营造尊重当地风俗的氛围。

Thailand is a multi-racial, multi-religious country with unique 
folk culture and traditions. NARI fully respects the cultural and 
religious customs of the host country, and gives much weight 
to international practices. Awareness and capacity building is 
part of our on-board courses for resident managers.

Before being sent abroad, these managers are schooled in 
international trade, business etiquette and folk customs. After 
assuming the posts, they are in a position to consult local 
authorities and fellow team members about Thailand’s laws, 
customs and religions.

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางศาสนา ชนเผ่า  วิถีชีวิต ขนบประเพณีและวัฒนธรรม บริษัท นาริ เคารพลักษณะพิเศษด้านวัฒนธรรม 

ขนบประเพณีและศาสนาของประเทศนั้น ๆ ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในระดับสูง  อบรมบุคลากรระดับบริหารที่ประจำาอยู่

พื้นที่ก่อสร้างให้มีจิตสำานึกมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถการบริหารด้วย

ก่อนจะถูกส่งไปประจำาประเทศไทย  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จะต้องผ่านการอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศ  มารยาททางธุรกิจและ

ขนบประเพณีของท้องถิ่น  เมื่อดำารงตำาแหน่งแล้ว คณะทำางานจะเชิญชวนหน่วยงานในท้องถิ่นจัดการอบรมและการแลกเปลี่ยนด้านกฎหมาย 

ขนบประเพณีและศาสนาของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังจะให้บุคลากรจากโครงการอื่นมาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ให้ความ

สำาคัญกับขนบประเพณีของท้องถิ่น

严格的风险管控

Strong risk control capability is fundamental to project operation. Through strict risk control, we are able to honor our agreements 
and ensure sustainability of our substation projects in Thailand.

ความสามารถในการกำากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่ดีเป็นพื้นฐานสำาคัญที่ประกันให้โครงการดำาเนินอย่างราบรื่น บริษัท นาริ ได้บริหารเพื่อควบคุมความเสี่ยง

ของโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยของไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้โครงการสามารถดำาเนินการได้ตามสัญญาและเกิดความยั่งยืน

良好的风险防控能力是保障项目顺利实施的重要基础。南瑞集团对泰国变电站项目实行严格的风险管理，严防项目风险，
以保障项目的顺利履约和可持续性。

กำากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

Strict Risk Control

项目风险管理相关举措
Risk control measures of NARI’s projects

มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมความเสี่ยงของโครงการ

项目实施前 项目实施中 项目实施后
Before the operation During the operation After the operation

ก่อนที่จะมีการดำาเนินโครงการ ระหว่างการดำาเนินโครงการ หลังเสร็จการดำาเนินโครงการ

ดำาเนินการตรวจสอบยืนยันรายละเอียด

ต่าง ๆ ได้แก่

การตรวจสอบแผนการดำาเนินการ

ของโครงการ และการตรวจสอบสาร

ประกวดราคา

开展项目“双评审”，即立项
评审和投标评审

Project application approval and 

bidding approval

จัดการบริหารกระบวนการของ

โครงการอย่างเข้มงวด หลีกเลี่ยงความ

เสี่ยง ประกันให้โครงการดำาเนินไป

อย่างราบรื่น

对 项 目 运 行 过 程 进 行 严 格 管
控，规避风险，保障项目的顺
利开展

Strict operational control and risk 

avoidance

รับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ปรับ

แผนการบริหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

针对运营期间的新问题，及时
采取应对措施，调整管理方案

Prompt adjustment of 
management mode to address 

new problems
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运营透明接受监督

透明运营、自觉接受政府的监管和社会监督是企业与各利益相关方构建互信互赖关系的重
要基础和保障。南瑞集团始终坚持透明运营的原则，并自觉接受利益相关方的监督，充分
展示责任央企海外履责的表率形象。

南瑞集团积极主动与利益相关方沟通，并识别与回应利益相关方的诉求与期望，努力向各
利益相关方披露社会责任信息。如在社区沟通方面，南瑞集团每月都会对当地社区、居民
进行寻访，主动了解项目建设和运营过程中出现的问题，并及时解决。

Operation with transparency and readiness for scrutiny sets the stage for interdependence and 
trust between an enterprise and stakeholders. It is also part of NARI’s image as a responsible 
central enterprise in overseas markets.

NARI has proactively engaged with stakeholders, identifying and responding to their appeals 
and expectations while disclosing CSR-related information to them. Each month, we visit local 
communities and residents to find and promptly resolve the problems arising out of construction 
and operation.

การดำาเนินงานอย่างโปร่งใสสุจริต  ได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาลและสังคมเป็นพื้นฐานและหลักประกันสำาคัญ

ของบริษัทในการสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัท นาริ ยืนหยัดหลักการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส และยินดีรับการตรวจสอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แสดง

ให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดนของวิสาหกิจของรัฐบาลจีน

บริษัท นาริ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ พิจารณาความคาดหวังและความต้องการของผู้มี

ส่วนได้เสีย พยายามเสนอให้ทุกฝ่ายให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ยกตัวอย่างเช่น การประสานกับ

ชุมชน แต่ละเดือนทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถาม รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของชาวบ้านและของ

ชุมชน รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการดำาเนินงาน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

ดำาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล รับการกำากับดูแล

Operation with Transparency and Readiness for Scrutiny ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบการสื่อสารและการดูแล

รัฐบาลไทย

การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การให้ความเคารพต่อประเพณีท้องถิ่น

การส่งเสริมการจ้างงาน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

รายงานการดำาเนินโครงการ

การตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในพื้นที่

รัฐบาลจีน

การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การตอบสนองและการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาในไทยอย่างมีความรับผิดชอบ

แสดงภาพลักษณ์วิสาหกิจของจีน

รายงานการดำาเนินงาน

การประชาสัมพันธ์ของสื่อมวลชน

กลไกประสานงานที่ต่อเนื่องสม่ำาเสมอ

บริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในตลาดต่างประเทศ

กำาไร

การพัฒนาและดำาเนินงานในต่างประเทศที่ต่อเนื่องและ

ยั่งยืน

การดำาเนินการตามหลักวิทยาศาสตร์

การบริหารความเสี่ยง

การจัดการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

การควบคุมต้นทุน

ลูกค้า

คุณภาพ

ข้อมูลที่โปร่งใส

ความน่าซื่อถือในการปฏิบัติตามสัญญา

การควบคุมคุณภาพ

การประสานและรวบรวมความคิดเห็น

การจัดการข้อตกลง

บุคลากร

ค่าตอบแทน การคุ้มคองด้านสิทธิและผลประโยชน์

สุขภาพและความปลอดภัย

การฝึกอบรมและความก้าวหน้าในอาชีพ

การดูแลเอาใจใส่

การคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์

การบริหารงานแบบประชาธิปไตย

การสร้างสรรค์วัฒนธรรม

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ

หุ้นส่วนความร่วมมือ

ความร่วมมือเพื่อได้ผลประโยชน์ร่วมกัน

ความยุติธรรมและเที่ยงธรรม

ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติตามสัญญา

การจัดซื้อในท้องถิ่น

การประสานงานในงานประจำาวัน

การพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นประจำา

ความร่วมมือในหลากหลายช่องทาง

ชุมชนท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมของชุมชน

การส่งเสริมการจ้างงาน

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การเยี่ยมเยือนชุมชน สอบถามและรวบรวม

ความคิดเห็น

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ตารางบทบาทและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



国网南瑞集团公司
泰国变电站项目海外履责报告 2017

38 39

บริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยประจำาปี 2017

Stakeholder Core appeal Communication and supervision

Thai government

Compliance

Respecting local customs

Promoting employment

Spurring economic development

Project reports

Visit to the construction site and guidance for project 

operation

Chinese government

Compliance

Answering to and implementing national strategies

Responsible development in Thailand

Showcase the image of Chinese enterprises

Work reports

Media promotion

Routine communication

State Grid

Image and reputation building in overseas markets

Project profitability

Sustainable development of overseas business

Scientific management

Risk control

Compliance management

Cost control

Customers

Project quality

Information transparency

Honoring the agreement

Quality control

Communication and response

Contract management

Employees

Salaries, rights and interests

Health and safety

Training and career development

Employee care

Safeguarding rights and interests

Democratic management

Cultural construction

Professional training

Partners

Win-win cooperation

Equity and fairness

Honoring the agreement

Local procurement

Day-to-day communication

Regular high-level visits

Multi-channel cooperation

Local residents

Community engagement

Employment promotion

Spurring local economic development

Environmental protection

Home visit

Public welfare campaigns

Stakeholder identification

利益相关方 核心诉求 沟通和监督方式

泰国政府

依法合规

尊重当地风俗

促进就业

带动经济发展

项目报告

项目参观指导

中国政府

依法合规

响应和实施国家战略

在泰国负责任发展

展现中国企业形象

工作汇报

媒体宣传

常态化的沟通机制

国家电网公司

海外市场声誉与形象

项目盈利

海外业务可持续发展

科学管理

风险管理

合规管理

成本控制

客户

项目质量

信息透明

诚信履约

质量管控

沟通反馈

合同管理

员工

薪酬和权益保障

健康与安全

培训和职业发展

人文关怀

权益保护

民主管理

文化建设

职业技能培训

合作伙伴

合作共赢

公平公正

诚信履约

本土化采购

日常工作沟通

定期高层拜访

多渠道合作

当地社区

社区参与

促进就业

带动当地经济发展

保护环境

沟通走访

公益行动

利益相关方识别
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Power takes center stage in the system of energy, a material basis 

of social development. Upholding the CSR ideology of 

“consultation, construction and sharing”, NARI is maintaining a 

stable power supply to Bangkok as a way of implementing the 

B&R initiative.

共建
Construction

การสร้างสรรค์ร่วมกัน

能源是人类社会发展的物质基础，电能在能源系统中处于中

心地位。南瑞集团秉承“共商、共建、共享”的责任理念，聚焦外

部视野，践行“一带一路”倡议，为曼谷的电力稳定供应提供强

有力的支撑。支持可靠的能源供应
Reliable Energy Supply

การจัดหาอุปทานพลังงานและผลิต

ภัณฑ์ที�เชื�อถือได้

นางงัลพะลแ นับุจจัปนใ์ยษุนมมคงัสานฒัพรากง่หแนาฐน้ืพน็ปเนางงัลพ

 ดิควนแดัยหนืย ิราน ทัษิรบ ้ีนง้ัท นางงัลพบบะรนใงาลก์ยนูศน็ปเะนาฐีมา้ฟฟไ

   ” นักมว่ร์นชยโะรปลผนับง่บแะลแ นักมว่ร์ครรสงา้รส นักมว่รอืราหาษกึรป“

อ่ตนัขง็ขแ่ีทนุนสบันสมาวค้หใ ”งาทน้สเง่ึนหบถแง่ึนห “ ม่ิรเิรอ้ขมาติตับิฏป

ฯพทเงุรกงอขงคน่ัมะลแงอ่ืนเอ่ตงา่ยอา้ฟฟไนางงัลพนาทปุอ
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创新技术与产品

泰国经济的持续发展带来了日益增长的用电需求，据泰国有关部门测算，泰国的 GDP 正以 5.6% 的速度增长，对电
力的需求也将以 6% 的速度增长，对电力的需求将从 29000 兆瓦到 2021 年的 38800 兆瓦。泰国变电站项目有效提
高了曼谷整体电力供应的可靠性、稳定性及自动化水平，电力供应规模占曼谷电力市场 60% 以上，有力地肩负起泰
国曼谷地区政治及商业文化重点区域的供电任务。

南瑞集团注重技术和服务的提升，致力于为客户提供性价比最高的产品和最好的服务。通过提供高品质的产品、先
进的技术支持和快速的服务响应，南瑞集团赢得了客户信任，在泰国 MEA 变电站综合自动化系统市场占有率达 50%
以上，打破了欧美电气巨头对该地区综合自动化系统的垄断。南瑞与 MEA 的合作越来越紧密，在泰国电力市场的品
牌知名度和美誉度也不断提升。

นวัตกรรม เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

Innovative Products and Technology

In Thailand, power demands are growing day 
by day with the economy (estimates suggest 
a 5.6% GDP growth and a 6% increase in 
power demands). If current trends continue, 
power demands of the country will grow from 
29,000mw to 38,800mw in 2021. Our substation 
projects account for over 60% of Bangkok’s 
power market. They have enhanced the overall 
reliability, stability and automation level of 
power supply in the capital city, keeping its 
commercial, cultural and political centers from 
the risk of blackout.

NARI is committed to providing customers with 
the most cost-effective products and the best 
services. In Thailand, white-glove delivery and 
advanced technical support earns us customers’ 
trust and an over-50% share of the market of 
integrated automation system for substations. 
We have thus broken the monopoly of western 
tycoons in this region. Furthermore, our brand 
awareness and reputation is growing thanks to 
closer cooperation with MEA.

ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไทยกำาลังเติบโตขึ้นด้วยอัตราถึง 5.6% ส่วนอัตราการเติบโต

ของความต้องการต่อพลังงานไฟฟ้าก็อยู่ที่ 6% ความต้องการปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากที่เดิม 29,000,000 กิโลวัตต์(KW) เพิ่มขึ้นเป็น 38,800,000 กิโล

วัตต์(KW)ในปีค.ศ. 2021 เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจไทยทำาให้ความต้องการทางพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย

สามารถยกระดับความมั่นคง เสถียรภาพและอุปทานพลังงานไฟฟ้าทั่วทั้งกรุงเทพฯโดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีสัดส่วนถึง 60% 

ของตลาดพลังงานไฟฟ้ากรุงเทพฯ รับผิดชอบกับการจัดหาอุปทานพลังงานไฟฟ้าในเขตสำาคัญทางด้านการเมือง การพาณิชย์และวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ

บริษัท นาริ ให้ความสำาคัญด้านการยกระดับเทคโนโลยีและบริการ มีเป้าหมายที่จะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้า  โดยการยกระดับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการให้บริการอย่างทันท่วงที ทำาให้กลุ่มบริษัทนาริได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าอย่างมาก ระบบ

อัตโนมัติแบบบูรณาการของสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เป็นสัดส่วนในตลาดมากกว่า 50% หลายปีมานี้ ความร่วมมือระหว่างบริษัท

นาริกับการไฟฟ้านครหลวง มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทุกวัน มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในตลาดพลังงานไฟฟ้าของไทย
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质量与安全管理

NARI puts quality and safety at the front and center of project management. We were certified to ISO 9001 in 1997 and ISO 
9001:2015 in 2016. We also received the SAC Certificates in Quality, Environmental Stewardship, Occupational Health and 
Safety, and Information Security, and the ANAB Certificates in Quality and Environmental Stewardship in 2010.

บริษัทนาริถือคุณภาพและความปลอดภัยเป็นพื้นฐานและ

แนวคิดหลักของการบริหารโครงการ เมื่อปี ค.ศ. 1997 บริษัท

นาริได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000 

และได้รับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 

9001 : 2015 ฉบับตรวจเมื่อปี ค.ศ. 2016  และเมื่อปี ค.ศ. 2010 

ยังได้ใบรับรองทางด้านคุณภาพ การรักษาสิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัยในการทำางานและการบริหารความปลอดภัยข้อมูล 

จากศูนย์การตรวจสอบระบบคุณภาพนครเซี่ยงไฮ้ (SAC) และ

ใบรับรองคุณภาพและใบรับรองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก 

คณะกรรมการรับรองคุณภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (ANSI-ASQ 

National Accreditation Board - ANAB) อีกด้วย 

南瑞集团将质量与安全作为项目管理的基础与核心，于 1997 年首次通过 ISO 9001 质量管理体系认证，2016 年通过
ISO 9001:2015 版质量管理体系转版审核。2010 年获得 SAC（上海质量体系审核中心）颁发的质量、环境、职业健康
安全和信息安全管理体系认证证书，同时获得 ANAB（美国国家标准学会 - 美国质量协会国家认可委员会）质量认证证
书和环境认证证书。

การบริหารด้านคุณภาพและปลอดภัย

Quality and Safety Management

履约能力行业内口碑最佳

按期高质交付 15 个变电站项目

工程 0 违约

Award-winning project undertaker

On-time, high-quality delivery of 15 
substations

100% project delivery

เป็นที่ชื่นชมที่สุดในการปฎิบัติตามสัญญา ส่งมอบโครงการสถานทีไฟฟ้าย่อย

 15 แห่งภายในเวลาที่กำาหนด

และมีคุณภาพสูง

ไม่เคยผิดสัญญาในการดำาเนินโครงการ

The above-mentioned standards are navigating NARI’s projects in Thailand. In strict conformity with laws and regulations, we have 
prepared Quality Plans, constantly evaluated construction and operating risks, and enhanced quality assessment and supervision 
to ensure project sustainability.

นอกจากนี้บริษัท นาริ ยังได้ปฏิบัติตามระบบคุณภาพมาตรฐานทุกประเภทในการดำาเนินโครงการไฟฟ้าย่อยในประเทศไทย ระหว่างการสร้างสรรค์

และการดำาเนินการของโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยในไทย บริษัท นาริ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำากับดูแลของไทยย่างเคร่งครัด ได้จัดทำา “เอกสาร

การวางแผนควบคุมคุณภาพ” และดำาเนินการประเมิน ควบคุมและกำากับดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำาเนินโครงการ ส่งเสริมการกำากับดูแล

และพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อประกันให้โครงการสามารถดำาเนินต่อไปได้

南瑞集团全力推进各项质量体系在泰国项目的规范实施。在泰国变电站项目的建设运营过程中，严格遵守法规和监管要
求，编制《质量计划书》，不断评估和监控项目建设运营过程中的潜在风险，加强质量审核及监督检查，以确保项目的
可持续性。

泰国变电站项目安全培训现场
Safety training for NARI’s substation projects in Thailand

ภาพถ่ายระหว่างการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทย
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快速响应客户需求

NARI delivers high quality, security, reliability and punctuality. We strive 
to be the most trustworthy partner. As of the end of October 2017, we 
had undertaken about 60 trouble-shooting missions of various types and 
received zero customer complaint.

บริษัท นาริ ยึดถือแนวคิด “ลูกค้าต้องมาก่อน” (Customers first) และให้ความสำาคัญต่อ

การรักษาสัญญา เสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพชั้นดี สามารถเชื่อถือได้อย่าง

ตรงเวลามาโดยตลอด มีความมุ่งหมายที่จะกลายเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือที่สุดของลูกค้า 

จนถึงปลายเดือนตุลาคมปี 2017 ได้รับมือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ประมาณ 60 ครั้ง 

และไม่เคยเกิดกรณีได้รับข้อร้องเรียนของลูกค้าแม้ครั้งเดียว

南瑞集团以客户至上、恪守承诺为己任，追求准时且自始至终交付所
承诺的高质量、高安全性和高可靠性的产品和服务，致力于成为客户
最为信赖的伙伴。截至 2017 年 10 月底，共排除各种故障约 60 次，
从未发生过客户投诉的情况。

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

Quick Response to Customer Needs

项目组及时高效解决各种故障
Efficient, timely troubleshooting by NARI’s project teams

คำาบรรยายใต้ภาพ คณะทำางานของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบอย่างทันท่วงที 

ข้อบกพร่อง CTO (coupler transfer operation )

CTO（线路备投切换）故障
CTO fault

ข้อบกพร่องทางการป้องกันแรงดันสูง

高压保护故障
High-voltage protection fault

ข้อบกพร่องการสื่อสารของอุปกรณ์ระหว่างสถานี

终端站间隔设备通讯故障
Bay-layer device communication fault at the 
terminal station

项目组快速响应客户需求举措
Quick response to customer needs by NARI’s project teams

มาตรการต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ตั้งสำานักงานในท้องถิ่น

当地设立办事处
Local offices

การประกัน การบำารุงรักษา มีช่องติดต่อทางหลากหลาย เช่น 

ช่องทางมือถือ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

手机、网络等多渠道保修

Multi-channel maintenance (via cellphone, Internet etc.)

ดูแลการดำาเนินการของโครงการอย่างรอบด้านตลอด 24 

ชั่วโมง  365 วัน คาดการณ์จุดบกพร่องล่วงหน้า

365 日 24 小时全方位监控项目运作，预测故障
24/7, omni-directional operational supervision and 

troubleshooting

ให้การบริการในสถานที่ดำาเนินการ

驻场服务
Field services
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案例：助力客户提升曼谷电力供应水平

Case: NARI Boosts Power Supply in Bangkok

ตัวอย่างของกรณี :สนับสนุนลูกค้ายกระดับอุปทานพลังงานไฟฟ้าของกรุงเทพฯ 

曼谷电网自动化控制系统运行逻辑复杂、程序冗余，容易造成整个变电站断
电情况。随着泰国曼谷电力需求的持续增加，电力供应面临极大的挑战，停
电频次增加，严重影响当地企业及居民的正常用电。为了帮助客户解决上述
问题，南瑞泰国项目组识别到该问题后主动与 MEA 合作，改变电力供应系统
的内部运算逻辑，优化变电站供电系统内部程序和后台控制系统。经优化后
的变电站供电系统运行良好，大大减少了停电频次。截至目前，曼谷地区有
60% 以上的变电站使用的是经南瑞技术人员优化后的运行逻辑，这大大提升
了整个曼谷的电力供应效率和水平。作为首家打入泰国变电站总包市场的中
国企业，南瑞集团从客户实际需求出发，为业主提供了具有竞争力的解决方
案和产品，得到业主方认可。

Complicated arithmetic logic and redundant programs make Bangkok’s power 
network prone to large-scale outage, and the increasing power demands inflict 
an even heavier burden on power suppliers. Local enterprises and residents had 
been hounded by frequent blackouts before NARI’s project teams rejiggered, in 
collaboration with MEA, the arithmetic logic, programs and background control 
system of substations. As a result, the upgraded power system has cut blackouts 
down to size. So far, NARI’s arithmetic logic has found application for over 60% of 
substations in the city, a proportion large enough to enhance the overall capability 
and efficiency of urban power supply. As the first Chinese general contractor of 
substations in Thailand, NARI has been acknowledged by the substation owner for 
the delivery of competitive, customized products and solutions.

เครือข่ายไฟฟ้าของกรุงเทพ ฯ ที่มีลักษณะและขั้นตอนการทำางานที่ซับซ้อน จึงมีประสิทธิภาพ

ในการทำางานไม่เต็มที่ มักจะทำาให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับทั้งสถานีไฟฟ้าได้ง่าย เหตุการณ์ไฟดับ

เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำาวันของประชาชน พร้อมกับความต้องการการ

ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกรุงเทพฯ ดังนั้น ความท้าทายในการจัดหาอุปทานพลังงาน

ไฟฟ้าจึงมีมากขึ้นด้วย  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ คณะทำางานโครงการของบริษัทนาริจึงร่วมมือ

กับการไฟฟ้านครหลวง (MEA) คิดค้นวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงวิธีการคำานวณในระบบ

การจัดสรรอุปทานพลังงานไฟฟ้า และปรับปรุงระบบการควบคุมให้ดียิ่งขึ้น ทำาให้กรณีดับไฟลด

น้อยลง จนถึงปัจจุบัน สถานีไฟฟ้าย่อยกว่า 60% ล้วนได้ใช้วิธีการคำานวณที่ได้รับการปรับปรุง

จากบุคลากรของบริษัท นาริ และได้ยกระดับประสิทธิภาพของการจัดการอุปทานพลังงานไฟฟ้า

ทั่วทั้งกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ด้วยบริษัทนาริยึดถือประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง จึง

เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานการปฏิบัติได้จริง ทันท่วงที และแก้ปัญหาได้ดี  เป็นที่

ยอมรับจากลูกค้าผู้ใช้บริการ

MEA: “All the substations built or rebuilt 
by NARI are located at key areas 
around Bangkok. They have ensured 
highly reliable and safe power supply to 
the capital city, keeping its commercial 
and political centers from the risk of 
blackout. They have also contributed 
to the constant increase in the overall 
quality and value of Thailand’s power 
network. An unfamiliar name ten years 
ago, NARI is now the toast of almost 
every substation in the country.”

การไฟฟ้านครหลวง (MEA):สถานีไฟฟ้า

ย่อยที่บริษัทนาริรับผิดชอบ ต่างอยู่ในเขต

พื้นที่สำาคัญๆ รอบกรุงเทพฯ  ดำาเนินงาน

สนับสนุนอุปทานพลังงานไฟฟ้าให้กับ

พื้นที่สำาคัญทางการเมืองและการพาณีชย์ที่

ปลอดภัยและไว้ใจได้ ยกระดับคุณภาพของ

เครือข่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้ จน

ทำาให้ชื่อของบริษัทนาริเป็นที่ยอมรับใน

ประเทศไทย ปัจจุบัน สถานีไฟฟ้าในไทย

เกือบทุกแห่ง ล้วนมีบุคลากรจากบริษัทนาริ

รับผิดชอบประสานงานและดำาเนินงานด้าน

อุปทานพลังงานไฟฟ้า

来自客户的声音

“南瑞承建及改造的变电站均位于
泰国首都曼谷周围重要区域，承担
着曼谷地区政治及商业重点区域的
供电任务，南瑞为曼谷地区提供了
高可靠、高安全的电力服务，泰国
电网质量很大程度上得到了改善，
泰国电网价值不断提升。十年前，
南瑞对我们来说还是个陌生的名字，
而如今在泰国，似乎各个变电站都
有了南瑞人的影子！

Voices from customers

เสียงจากลูกค้า
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携手伙伴共同发展
“走出去”企业在海外的可持续发展离不开当地利益相关

方的支持，当地经济发展水平更是与“走出去”企业的命

运息息相关。南瑞集团本着合作共赢的理念，在实现自身

发展的同时，凭借自身的专业优势，与当地合作伙伴携手

共进，构建互利共赢的商业生态圈，也提升了自身在海外

的软实力。

Chinese enterprises would not thrive abroad without the support 

of local stakeholders. On the other hand, the destinies of these 

enterprises are vital to the health of local economy. NARI never 

walks alone; we build our soft power abroad by unleashing our 

technical advantages and creating a win-win business ecosystem 

with partners.

共赢
Win-win

Mutual Growth with Partners

ชัยชนะร่วมกัน

จับมือกับหุ้นส่วนเพื�อการพัฒนาร่วมกัน ่ีทน้ืพดิปเ ”ลกาสู่สวา้ก“ ่ีทจิกหาสิวงอขนืยง่ัยงา่ยอนดแงา่ตนใานฒัพราก

้ดไ่มไน่ิถงอ้ทนใบักงอ้ขวย่ีกเ่ีท ๆงา่ตยา่ฝกาจนุนสบันสรากดาขะจ้ีนงัดๆ่มหใ

งอขนืยง่ัยมาวคบัก์ธนัพมัสมาวคีมน่ิถงอ้ทนใจิกฐษรศเงาทานฒัพรากบัดะร

ะนชยัช“อ่ืพเ”นักอืมมว่รราก“นใดิควนแีมิรานทัษิรบกามงา่ยอ้ีนจิกหาสิว

นุ้หบักอืมมว่รอ่ืพเรากาชิวนา้ดงาทานฒัพรากนใพาภยกัศ้ชใยดโ”นักมว่ร

ำออ่ืพเอืมมว่รมาวคนาสะรปน่ิถงอ้ทนในว่ส า ง้ัทมอ้รพนักมว่ร์นชยโะรปยวน

งอขนดแงา่ตนใ )rewop tfos( มอ้องาทนัขง่ขแรากนใพาภยกัศงา้รสมิรสเ้ดไ

ยว้ดน้ึขง็ขแม้ขเ้หในต



53

บริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยประจำาปี 2017

国网南瑞集团
泰国变电站项目海外履责报告 2017

52

负责任的供应链管理
การบริหารห่วงโซ่อุปทานพลังงานที่มีความรับผิดชอบ

Responsible Supply Chain Management

供应链管理是对外承包工程行业规避运营风险，建立竞争优势，实现健康发展的重要环节。南瑞集团注重对产业链各
环节资源进行整合，将供应商和分包商作为价值链上的重要环节进行严格管理，并注重供应商和分包商的权益保护，
打造负责任的供应链。 

Supply chain management, an important rung on the international contracting ladder, helps to avoid operating risks, build 
competitive edge and realize healthy development. NARI spares no effort to pool resources from across the industrial chain so as 
to build a responsible supply chain. Seeing suppliers and subcontractors as two key links of the value chain, we put them under 
rigorous management while safeguarding their rights and interests.

การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นส่วนสำาคัญในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการพัฒนาด้วยดีของโครงการรับเหมา

ในต่างประเทศ บริษัท นาริ ให้ความสำาคัญต่อการรวบรวมทรัพยากรของส่วนต่างๆ ในห่วงโซ่ธุรกิจ  บริหารซัพพลายเออร์ (Supplier) และผู้รับเหมา

รายย่อยซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในห่วงโซ่อย่างเข้มงวด และให้ความสำาคัญต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของทั้งซัพพลายเออร์ (Supplier) และผู้รับเหมา

รายย่อยในห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบ

南瑞集团选择具有相应资质的优秀供应商和分包商，对
本地供应商、分包商实施合规审查，保证合作企业依法、
合规、诚信经营。同时，南瑞集团注重对供应商和分包
商的权益保护，100% 签订采购、分包合同，与供应商和
分包商在合作期间从未发生过纠纷事件。

NARI chooses suppliers and subcontractors with 
corresponding qualifications. We do a background check 
for local suppliers and subcontractors to ensure rule-based, 
trustworthy operation. We safeguard their rights and interests 
by signing procurement and subcontracting agreements 
with all of them. Never have we been involved in any dispute 
concerned.

บริษัท นาริ เลือกซัพพลายเออร์ (Supplier) และผู้รับเหมารายย่อยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการร่วม

และผู้รับเหมารายย่อยในท้องถิ่น เพื่อรับรองว่าวิสาหกิจที่ร่วมมือกันนี้จะถูกต้องตามกฎหมาย กฎข้อบังคับและมีความน่าเชื่อถือในการประกอบการ  

ขณะเดียวกัน บริษัท นาริ ให้ความสำาคัญต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการร่วมและผู้รับเหมารายย่อย  ลงนามในสัญญาการสั่งซื้อและ

การรับเหมารายย่อยเป็น 100%  จึงไม่เคยเกิดข้อขัดแย้งกันกับผู้ประกอบการร่วม และผู้รับเหมารายย่อยในระหว่างการดำาเนินงาน 

供应商 / 分包商管理
Supplier/Subcontractor management

การบริหารซัพพลายเออร์ (Supplier) และผู้รับเหมารายย่อย

Supplier/subcontractor 
management

การจัดการบริการ 

ซัพพลายเออร์(Supplier) 

และผู้รับเหมารายย่อย

泰国变电站项目对供应商 / 分包商进行统一管理
NARI’s management of Thai suppliers/subcontractors

โครงการสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยบริหารซัพพลายเออร์ (Supplier) และผู้รับเหมารายย่อยเป็นเอกภาพ

供应商 / 分包商
管理

คุณภาพงานการก่อสร้าง

工程质量

Project quality

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

环境保护

Environmental protection

การผลิตที่ปลอดภัย

安全生产

Workplace safety

สวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากร

职业健康与安全
Occupational health and safety
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南瑞集团在泰国的所有变电站项目
都尽可能在当地采购材料、设备、
机械和服务等。南瑞集团遵守泰国
工业协会（TISI）要求，选择具有
TISI资质的泰国当地厂家采购屏柜、
高压电缆等产品。通过推进本地化
采购，不仅带动当地组屏生产技术
水平的提升，也为南瑞集团减少项
目采购成本，为项目创造经济和社
会价值。

NARI’s substation projects in Thailand 
prefer to purchase equipment, 
machinery, materials and services 
locally. According to the requirements 
of Thai Industrial Standards Institute 
(TISI), we have bought cubicles, high-
voltage cables and other products 
from TISI-accredited plants. Localized 
procurement is not only cheaper, but 
also beneficial to local screen unit 
productivity.

โครงการสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยของ

บริษัทนาริทั้งหมดล้วนจัดซื้อวัตถุ อุปกรณ์ 

เครื่องจักรและการบริการจากท้องถิ่นให้

มากที่สุดเท่าที่ทำาได้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

ในท้องถิ่น ทั้งปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของ

สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(TISI 

)เลือกบริษัทท้องถิ่นของไทยที่มีคุณสมบัติ

ตามมาตรฐาน TISI  อาทิ ผู้ผลิตตู้จ่ายไฟฟ้า

และแผงควบคุม (Panel Mode of Substation) 

และเคเบิลไฟฟ้าความดันสูง เป็นต้น  การ

จัดซื้อในท้องถิ่นนั้น ไม่เพียงแต่กระตุ้นการ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตู้จ่ายไฟฟ้าและ

แผงควบคุมตามขนาดและความดันไฟฟ้าใน

ท้องถิ่นให้สูงขึ้นเท่านั้น หากยังช่วยลดต้นทุน

การจัดซื้อของบริษัทนาริให้น้อยลงด้วย เป็น

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นทั้ง

สองฝ่าย. 

本地化采购
Local procurement

การจัดซื้อจากท้องถิ่น (localization)

2017 年，南瑞集团在泰国的本土化
采购比例约为 40%

In 2017, NARI registered a local 
procurement rate of about 40% in 
Thailand.

โดยในปีค.ศ. 2017 นี้อัตราการจัดซื้อใน

ท้องถิ่นของประเทศไทยของบริษัทนาริเป็น

ประมาณ 40% 

40%

支持伙伴成长发展

สนับสนุนการพัฒนาของหุ้นส่วน

Partner Support

南瑞集团在项目建设与运营过程中助力合作伙伴的成长，从资金、技术、设
备等方面对合作伙伴进行专业支持和技术指导，帮助他们提高专业技能与核
心竞争力，培育优质供应商和分包商。

NARI offers financial support and technical guidance to suppliers, subcontractors 
and other partners, helping them develop professional skills and core 
competitiveness.

ในระหว่างวางแผนและดำาเนินงานของโครงการนั้น บริษัทนาริได้ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรของ

หุ้นส่วน ด้วยการสนับสนุนทางวิชาการและชี้แนะทางเทคโนโลยี ทางด้านเงินทุน เทคโนโลยี

และอุปกรณ์แก่หุ้นส่วน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางวิชาการและเพิ่มกำาลังแข่งขันให้หุ้น

ส่วน บ่มเพาะผู้ประกอบการร่วมและผู้รับเหมารายย่อยคุณภาพดี

泰国变电站项目支持伙伴发展路径

南瑞技术人员对泰方施工人员进行
技术指导

Partner support from NARI’s substation projects in Thailand

Technical guidance for a Thai builder by 
NARI

โรดแม็ปการสนับสนุนการพัฒนาของหุ้นส่วนของโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทย

คณะทำางานฝ่ายเทคโนโลยีบริษัทนาริช่วย

อบรมคณะทำางานฝ่ายไทย

支持伙伴  成长发展

ดำาเนินการจัดซื้อและการจัดสรรผู้รับเหมารายย่อยในท้องถิ่น
ขับเคลื่อนการพัฒนาของบริษัทท้องถิ่น

通过开展本地采购和分包，带动当地企业业务发展
Boost local enterprises through localized procurement and 
subcontracting

ดำาเนินการฝึกอบรมเทคโนโลยีให้กับผู้รับเหมารายย่อยในท้องถิ่น
ยกระดับความสามารถทางเทคนิค

对分包商进行技术培训，提升其技术水平与专业能力
Organize training to improve professional and technical skills of 
subcontractors

ร่วมมือกับบริษัทไทย ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในท้องถิ่น

与泰国电力公司开展合作，培育当地中小企业

Cooperate with Thai power companies and support local SMEs

Partner support

สนับสนุนการเติ

บโตพัฒนาของหุ้นส่วน
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案例：助力智丰成长，收获伙伴信赖

NARI, A Trustworthy Mentor and Partner

ตัวอย่างกรณี :การให้ความช่วยเหลือ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำากัด สร้างความเชื่อถือยิ่งขึ้นจากหุ้นส่วน

Charoenchai Intertrade is NARI’s cabinet and screen unit subcontractor in Thailand. Ever since NARI signed the MOU on 
Cooperation on Amorphous Metal Transformers with MEA and Charoenchai, it has made a point of enhancing Charoenchai’s 
technical capability. With NARI’s transformers and constant support, Charoenchai has acquired the KEMA certificate and the 
cabinet production qualifications issued by TISI.

Now, as a top-notch amorphous metal transformer and cabinet producer in Thailand, Charoenchai is growing together with its 
mentor and partner.

บริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำากัด ต่อไปเรียกว่า (บริษัทเจริญชัย) เป็นผู้รับเหมารายย่อยของบริษัท นาริ ดำาเนินกิจการผลิตตู้จ่ายไฟฟ้าและแผง

ควบคุม และจัดประเภทของตู้จ่ายไฟฟ้าและแผงควบคุมตามขนาดและความดันไฟฟ้าในประเทศไทย ในระยะแรกของการร่วมมือนั้น บริษัท นา

ริ ให้ความสำาคัญต่อการอบรมและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของจื้อเฟิงร่วมกับบริษัท การไฟฟ้านครหลวง และจื้อเฟิงได้ลงนาม

บันทึกความร่วมมือสามฝ่าย(MOU) เกี่ยวกับเครื่องแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส (amorphous alloy transformer)  เสนอเครื่องแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัสให้

บริษัทเจริญชัย ทั้งดำาเนินการประสานงาน ควบคุมคุณภาพเพื่อออกใบรับรองคุณภาพและสถานที่ผลิตเครื่องใช้ฟ้าจากเนเธอร์แลนด์ (Keuring 

van Elektrotechnische Materialen -KEMA) และให้การสนับสนุนทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้บริษัทเจริญชัยเพิ่มขีดความสามารถทาง

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท นาริ  บริษัทเจริญชัยได้รับคุณสมบัติการผลิตตู้จ่ายไฟฟ้าและแผงควบคุม(Panel Mode of Substation) จากสมาคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ TISI ทำาให้การผลิตเครื่องแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส(amorphous alloy transformer) ในท้องถิ่น  บริษัทนาริไม่เพียง

แต่ได้บ่มเพาะผู้ผลิตแผงควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยคุณภาพดีในประเทศไทยเท่านั้น หากยังประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อพัฒนาร่วมกันอีกด้วย

智丰电气变压器有限公司（以下称“智丰”）是南瑞集团在泰国开展屏柜生产和组屏合作的分包商。合作之初，南
瑞集团就注重对智丰技术能力的培育，与泰国大都市电力公司 (MEA)、智丰签署非晶合金变压器领域三方合作谅解
备忘录，提供非晶变压器供智丰进行 KEMA 的认证，并在合作过程中不断进行技术支持，帮助智丰快速提升技术能力。

在南瑞的支持下，智丰获得了 TISI 泰国工业协会颁发的屏柜生产资质，实现了非晶变压器在泰国的本地化生产。南
瑞不仅为泰国当地培育了一个优质的屏柜生产制造商，更收获了一个共同成长的合作伙伴。
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Each year,NARI sponsored International Training Workshop on Smart Grid Technology Which host by the ministry of science and 
technology draws a full house. Through themed lectures, discussions, on-site visits and mock exercises, trainees from Thailand, 
the Philippines, Brazil, Iran, Mongolia and other developing countries feast their eyes upon NARI’s advanced technology and 
high-end products. Such workshops have fully showcased China’s strength in smart grid technology, increased NARI’s technical 
visibility in developing countries, and mirrored the long-term commitment to mutual development, as advocated by the B&R 
initiative. Meanwhile, the workshops have allowed NARI to get a better sense of developing power markets, and forge a special 
bond with trainees. With friends and partners all around, NARI will have an easier time advancing its joint ventures.

案例：分享科研果实，谋求共同发展 

发展中国家智能电网培训班联谊合照 Group photo of 2017 International Training Workshop on Smart Grid Technology, Nanjing

Case: NARI Shares Findings for Mutual Development

ตัวอย่างกรณี:แบ่งปันผลงานที่ได้รับจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาร่วมกัน

南瑞集团每年都会举办国家科技部主办，南瑞集团承办的“发展中国家职能电网培训班”，吸引了一大批来自泰国、
菲律宾、巴西、伊朗、蒙古等发展中国家的学员。通过专题讲座、研讨交流、参观学习、模拟实训等形式，让学员在
学习到南瑞先进技术理论的同时，也了解了南瑞高端产品的功能特点。借助发展中国家培训平台，南瑞集团充分展示
了中国在智能电网技术领域的实力，增强了南瑞在发展中国家的科技影响力，体现了“一带一路”政策深入推进时期，
为谋求共同发展的大国智慧和长远眼光。通过培训，也让南瑞集团增进了对发展中国家电力市场的了解，与各国学员
建立了良好的工作关系，结下深厚的友谊，对与相关国家的后续工程项目合作，起到了良好的支撑促进作用。

ภาพหมู่ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศกำาลังพัฒนา

แต่ละปีบริษัท นาริ จะจัด“หลักสูตรอบรมเชิง

ปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart 

Grid) ” เปิดรับสมัครโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่ง

มีสมาชิกจากประเทศกำาลังพัฒนาจำานวน

มากเข้ารับการอบรม รวมถึงไทย ฟิลิปปินส์ 

บราซิล อิหร่านและมองโกเลีย ด้วยการจัด

บรรยายเฉพาะประเด็น จัดการสัมมนาแลก

เปลี่ยนความรู้ ทัศนศึกษา และการจำาลอง

การปฏิบัติงานจริง ทำาให้ผู้รับการอบรม

ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของบริษัท 

นาริ ขณะเดียวกันก็มีความรับรู้เข้าใจต่อ

ผลิตภัณฑ์ระดับสูงของบริษัท นาริ ด้วย  ทั้ง

ยังอาศัยเวทีการฝึกอบรมของประเทศกำาลัง

พัฒนา ทำาให้บริษัท นาริ แสดงให้เห็นถึง

กำาลังของจีนในด้านเทคโนโลยีโครงข่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะ(Smart Grid)  ทำาให้บริษัทนา

ริ มีบทบาทในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีในประเทศกำาลังพัฒนามากยิ่ง

ขึ้น  แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของประเทศที่

แสวงหาการพัฒนาร่วมกันตามข้อริเริ่ม “หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง” นอกจากนี้ การฝึกอบรมก็

ทำาให้บริษัทนาริเพิ่มพูนความเข้าใจต่อตลาด

พลังงานไฟฟ้าของประเทศกำาลังพัฒนามากยิ่ง

ขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำางานกับ

ประเทศต่างๆ แสดงบทบาทการสนับสนุน

และส่งเสริมโครงการต่างๆ ของประเทศที่

เกี่ยวข้อง
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กลุ่มบริษัทได้แสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมในประเทศไทย ผ่านแนวคิดการให้

ความสำาคัญกับการประสานประโยชน์ซึ่งกัน

และกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ

บริษัท จนได้รับการชื่นชมอย่างสูงจากหุ้น

ส่วนความร่วมมือ ก่อเกิดภาพลักษณ์ความ

รับผิดชอบที่ดีในท้องถิ่น

南瑞集团在泰国当地主动承担社会
责任，高度重视与利益相关方共赢
的理念获得了合作伙伴的一致认可
与高度评价，在当地树立了良好的
责任形象。

Thai partners speak highly of NARI’s 
CSR practice, win-win ideology and 
brand image.

บริษัทบริษัทเจริญชัย : “ กลุ่มบริษัทนาริมีประสบการณ์อย่างมากทางด้าน การผลิต

และการประกอบตู้จ่ายไฟฟ้าและแผงควบคุม (Panel Mode of Substation) และทำางาน

ในด้านนี้มาหลายปี เรียกได้ว่าเป็นผู้รับเหมาทั่วไปที่มีเทคโนโลยีด้านตู้จ่ายไฟฟ้าและ

แผงควบคุมอย่างสูง”

บริษัท Sunflower:“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้

ในการดำาเนินงานกับบริษัทนาริ ซึ่งให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี และ

พัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

บริษัท SEMECO:“ จากบริษัทเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่มีบุคลากรเพียง 5 คน ได้เติบโตเป็น

บริษัทใหญ่ ในปัจจุบันแห่งนี้ ก็ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมทางเทคโนโลยีของ

บริษัทนาริ และเชื่อว่าการพัฒนาในอนาคตของ SEMECO จะสดใสอย่างยิ่ง ”

智丰：“南瑞拥有多年的组屏经验，是一个组屏技术很强的总包商。”

Sunflower：“ 很 荣 幸 跟 南 瑞 互 相 学 习， 互 相 帮 助， 共 同 成 长，
Sunflower 的土建加南瑞的电气简直是强强联合。”

SEMECO：“从一个只有 5 人的小公司到如今的大公司，是南瑞让
SEMECO 茁壮成长，有了南瑞这个总包商的支持，以后 SEMECO 的
发展前途无量。”

Charoenchai: “NARI is a general contractor with strong technical capability 
and many years of experience in screen units.”

Sunflower: “Sunflower and NARI are learning from each other, helping 
each other and growing with each other. Our civil engineering know-how 
and their power services make a perfect match.”

SEMECO: “Our general contractor, NARI, helps us grow from a five-
member start-up to what we are today. With NARI’s support, we will be 
able to build a boundless future.”

Voice of subcontractorsเสียงจากผู้รับเหมารายย่อย 来自分包商的声音
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助力当地电力行业发展

ส่งเสริมการพัฒนากิจการพลังงานไฟฟ้าในท้องถิ่น

Boosting Local Power Industry

项目组对泰方分包商进行培训
Training of a Thai subcontractor by NARI’s project team

ทีมดำาเนินโครงการจัดการฝึกอบรมต่อผู้รับเหมารายย่อยของไทย

南瑞集团通过泰国变电站项目引领泰国电力行业革新技术，持续创新供用电理念，支持并培育众多本土
化电力技术人才，推动电力行业可持续发展。

南瑞集团技术指导人员定期对当地分包队伍开展技术培训。通过专业培训，大部分分包队伍已具备产品
调试和初步故障诊断能力，一些调试分包队伍经过积淀和发展，已可以承接其他类似项目，大大促进当
地相关电力装备产业发展和人员就业。

Our projects have brought disruptive technology and novel concepts of power supply and use to the power 
industry of Thailand. Our support and cultivation of local technical talents have also contributed to the sustainable 
development of the industry.

After the training, most of them are capable of commissioning and preliminary troubleshooting. Some have gone so 
far as to undertake electronic equipment projects. What we have done has given a great boost for local employment 
and industrial development.

กลุ่มบริษัท นาริ ได้ปฏิรูปนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ด้วยโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในไทย  เสนอ

แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดหาพลังงานไฟฟ้า ให้ความสนับสนุนและฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าในท้องถิ่น เพื่อการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรแนะแนวเทคโนโลยีของบริษัท นาริ ได้จัดการฝึกอบรมผู้รับเหมารายย่อยในท้องถิ่นเป็นประจำา หลังจากการฝึกอบรมวิชาชีพ คณะทำางาน

ของบริษัทผู้รับเหมารายย่อยส่วนใหญ่มีความสามรถในการแก้จุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์และการวินิจฉัยข้อบกพร่องขั้นต้น จากการค่อยๆ สั่งสม

ประสบการณ์ ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
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与环境和社会协调发展

企业是社区的重要组成部分，其发展源于社区，成果与社区共

享。南瑞泰国项目在建设运营过程中秉承着与当地社会和谐

共生的理念，主动考察建设和运营过程对环境和社区的影响，

严格环境管理，保护社区权益，努力将项目建设产生的负面影

响最小化，致力于实现环境和社会的可持续发展。

Enterprises constitute an integral part of a community. They owe 

their development to the community and share their benefits 

with the community. Upholding the ideology of harmonious 

coexistence with local communities, NARI’s projects in Thailand 

keep a weather eye on their environmental and social impact. 

We have carried on with stringent environmental stewardship 

and safeguarded the rights and interests of local stakeholders so 

as to minimize negative impact and realize sustainable 

development.

共享
Sharing

Business Growth in Concert with 

Environmental Stewardship and 

Social Development

ร่วมแบ่งปัน

การพัฒนาของอตุสาหกรรม 

การอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมและการพัฒนา

สังคมไปพร้อม ๆ กันอย่างกลมกลืน

ลผนับง่บแะลแนชมุชกาจานฒัพงอ้ตงึจ นชมุชงอขง่ึนหนว่สน็ปเจิกหาสิว

ำดรากงา่วหะรน้ันงัด นชมุชบักนักมว่ร์นชยโะรป า ยทไศทเะรปนใรากงรคโนินเ

ยทไมคงัสบักงอดงอรปงา่ยอนักมวรู่ยอรากดิควนแดัยหนืย้ดไ ิรานทัษิรบงอข

ำดรากงอขบทะรกลผาณราจิพะลแจวรตรากยว้ด  ดอลตยดโาม า ีม่ีทรากงรคโนินเ

ำค  นชมุชะลแมอ้ลดวแง่ิสอ่ต า ง้ัทมวร ดวงม้ขเงา่ยอมอ้ลดวแง่ิสาษกัรรากงึถงึน

งา้รสอ่กรากกาจนชมุชงอขบลงิชเิตคนศัทดล นชมุชงอข์นชยโะรปลผงอ้ปกป

ำ่ตน้ัขนใู่ยอ้หใรากงรคโงอข า ง่ิสะลแมคงัสงอขนืยง่ัย่ีทานฒัพรากง่ึซุลรรบอ่ืพเดุส

นัก ๆ มอ้รพปไมอ้ลดวแ



国网南瑞集团
泰国变电站项目海外履责报告 2017

66 67

บริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยประจำาปี 2017

本土和谐用工关系
ความใกล้ชิดกับพนักงานท้องถิ่น

Harmonious Employment Relations

本土用工 精诚合作
Localized employment

ใช้บุคลากรท้องถิ่น ร่วมมือกันด้วยความจริงใจ 

南瑞集团倡导尊重、开放、兼容、共享的跨国经营文化，公平和公正地对待
不同国际、种族、性别、宗教信仰和文化背景的员工。南瑞集团目前在泰国
的所有变电站项目，土建和机电安装均按规定实行本地化分包，分包商队伍
均为泰国本地人士。其中，土建现场工人约 120 人，施工 1 年左右；安装调
试人员 30 人，施工时间半年左右。项目完工后，一般交由当地人员进行维保。
通过现场的“朝夕相处”和“精诚合作”，泰国分包队伍目前已非常熟悉项
目执行的要求和规范。

Advocating respect,inclusiveness,sharing and openness in overseas operations, 
NARI is impartial to employees of different cultures, genders, nationalities, races and 
religions. All of our substation projects in Thailand have chosen local subcontractors 
of civil engineering and electromechanical installation, and all the subcontractors 
are made up of locals. Under normal circumstances, civil engineering takes 120 on-
site workers one year; installation and commissioning 30 workers half a year. Project 
maintenance is also undertaken by local teams. So far, local subcontractors have 
been very familiar with our requirements and standards.

บริษัท นาริ สนับสนุนวัฒนธรรมการทำาธุรกิจข้ามชาติที่เปิดกว้าง ยอมรับและเคารพแก่กัน  จึงมีน

โยบายการบริหารความสัมพันธ์กับบุคลากรที่มีสัญชาติ เพศ ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ต่างกันอย่างเท่าเทียม  ปัจจุบันโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยทั้งหมดในประเทศไทยของกลุ่มบริษัท

นาริ ใช้ผู้รับเหมารายย่อยทั้งหมดเป็นชาวไทย โดยมีบุคลากรระดับแรงงานในพื้นท่ีก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้าย่อยจำานวน 120 คน ใช้เวลาดำาเนินงาน 1 ปี บุคลากรรับผิดชอบในการแก้จุดบกพร่องของ

ผลิตภัณฑ์มี 30 คน ใช้เวลาดำาเนินงานประมาณครึ่งปี หลังเสร็จสิ้นการดำาเนินการของโครงการ 

จะใช้บุคลากรท้องถิ่นรับหน้าที่บำารุงรักษาและซ่อมแซมต่อไป หลังการดำาเนินนโยบายอย่างต่อ

เนื่องและเปี่ยมด้วยความจริงใจ ขณะนี้คณะทำางานผู้รับเหมารายย่อย คุ้นเคยกับขั้นตอนดำาเนิน

การและกฎระเบียบต่าง ๆ ของโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยได้อย่างดี มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและ

กัน รวมทั้งทัศนคติที่ดีต่อบริษัท นาริ
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人性关怀 平衡生活
Employee care
ดูแลเอาใจใส่บุคลากร รักษาความสมดุลระหว่างการทำางานและการดำารงชีวิต

南瑞集团倡导人性化的员工管理方式，对外派员工给予充分的人性关怀。我们充分尊重员工的个人意愿，基于员工的
实际情况与个人意愿进行外派，针对因项目原因需长期出差的员工，制定了相应的补助政策，允许员工经常回国探亲
并经常进行慰问。此外，南瑞集团对项目中高付出的员工给予相应奖励，如进行“个人先进”的表彰和“个人事迹”
的宣传等。

我们也十分注重工作与生活的平衡。工作之余，南瑞集团员工经常与泰方分包队伍开展丰富多彩的文体活动，尊重并
主动融入当地文化，与泰方员工共度父亲节、宋干节等。在互动过程中，南瑞集团员工与泰方分包商建立了亲密友好
的伙伴关系，良好的伙伴关系也增强了项目的凝聚力和执行力。

同时，南瑞还积极主动赞助、支持、参加业主方 MEA 等一系列企业文化活动，参加泰方当地的节日庆典，融入泰国当
地社会与文化，为更好地开拓泰国市场和更好地执行项目履约做准备。

与泰方分包商共度宋干节

Songkran Festival celebration by NARI and a Thai subcontractor

ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับฝ่ายผู้รับเหมารายย่อยชาวไทย

NARI champions a humanistic, personalized approach to employee management. We decide who will be sent abroad based on 
the conditions and willingness of our candidates, and give favorable treatment to expats on lengthy missions, paying frequent visits 
to them and allowing them to routinely reunite with their families in China. We never fail to reward our most dedicated workers and 
publicize their deeds.

Work-life balance is another aspect of our meme. NARI has organized a variety of cultural and sports activities with Thai 
subcontractors, in an effort to integrate into local culture. The joint celebrations of the Father’s Day and the Songkran Festival, 
among others, are as conducive to our friendship with partners as to the cohesion and executive power of our teams.

In addition, NARI proactively sponsors and engages in MEA’s cultural activities. Our presence at local festivities helps crack the 
Thai market and deliver our projects.

นอกจากนี้บริษัท นาริ ยังคำานึงถึงสวัสดิภาพและสวัสดิการในการ

ทำางานของบุคลากร รักษาความสมดุลระหว่างการทำางานและการ

ดำารงชีวิต จัดสรรสวัสดิการสำาหรับบุคลากรที่เดินทางไปทำางานในต่าง

ประเทศ โดยทางบริษัทเคารพการตัดสินใจของบุคลากร ส่งบุคลากรไป

ทำางานต่างประเทศตามความสมัครใจของบุคลากรเอง กำาหนดนโยบาย

ชดเชยที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรที่ต้องทำางานต่างประเทศเป็นเวลานาน 

อนุมัติให้บุคลากรกลับประเทศเพื่อเยี่ยมสมาชิกครอบครัวได้ รวมทั้ง

ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบุคลากรที่ทำางานในต่างประเทศบ่อยครั้ง 

และทางบริษัทยังให้รางวัลแก่บุคลากรที่ทำางานดีเด่นในโครงการด้วย  

ขณะเดียวกัน นอกเวลางานบุคลากรของบริษัท นาริ จะร่วมกับคณะ

ทำางานของผู้รับเหมารายย่อยของไทยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง

ความสมดุลในการทำางานและการใช้ชีวิต ผ่อนคลายความตึงเครียด

จากการทำางานและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขนบประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างดี เช่น ร่วมกันฉลอง

เทศกาลวันพ่อ เทศกาลสงกรานต์ของไทย เป็นต้น ซึ่งความสัมพันธ์อัน

ดีนี้ได้สนับสนุนการทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา

ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์กรได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัท นาริ ยังสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น

โดยเจ้าของโครงการซึ่งก็คือ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ร่วมเทศกาล

ต่าง ๆ ในท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตลาด

ไทยให้กว้างและดำาเนินโครงการด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้น

与泰方分包商开展足球赛

Football match between NARI and a Thai subcontractor

บริษัทนาริและฝ่ายผู้รับเหมารายย่อยชาวไทยจัดการแข่งขันฟุตบอล
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บุคลากรที่ทำางานในต่างประเทศ : ใน

โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย บุคลากรระดับ

บริหารของบริษัทนาริมีจำานวนไม่มาก ส่วน

ใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือและความช่วย

เหลือของบุคลากรจากฝ่ายผู้รับเหมารายย่อย 

ซึ่งการประสานงานเป็นไปด้วยดีอย่างมาก 

เนื่องจากผู้รับเหมารายย่อยชาวไทยให้ความ

เชื่อถือและยอมรับการทำางานของบริษัทนา

ริ พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันดำาเนินโครงการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

来自员工的声音

外派员工：“变电站项目中南瑞
的管理人员只有数名，大多依靠
本土的分包商，我们之间已经形
成非常默契的关系，他们对南瑞
也十分认可，与我们齐心协力完
成高质量的交付。”

An expat: “Our substation project 
is run by a handful of NARI’s 
managers and a strong team of local 
subcontractors. NARI is on excellent 
terms with, and highly recognized 
by, its partners. We are pulling 
together for quality delivery.”

对项目用工人员的人性化关爱措施
NARI’s care for employees and partners

มาตรการต่าง ๆ ที่ให้ความห่วงใยต่อบุคลากรของโครงการ

给予外派员工人性关怀

注重工作与生活的平衡

Expat care

Work-life balance

ให้ความห่วงใยต่อบุคลากรที่

ทำางานในต่างประเทศ

ให้ความสำาคัญต่อความสมดุล

ระหว่างการทำางานและการดำารงชีวิต

制定补助政策

经常进行慰问

基于意愿外派

允许经常回国

奖励高付出者

开展文体活动

主动融入当地

共度传统佳节

Develop subsidy policies

Pay frequent visits

Decide who will be sent abroad based 
on the willingness of candidates

Allow expats to routinely reunite with 
their families

Award the most dedicated workers

Organize cultural and sports 
activities

Integrate into local culture

Jointly celebrate traditional 
festivals

กำาหนดนโยบายชดเชย 

ไปเยี่ยมบุคลากรประจำาต่างประเทศบ่อยครั้ง 

ส่งบุคลากรไปทำางานต่างประเทศตามความ

สมัครใจของบุคลากรเอง  

อนุมัติให้บุคลากรกลับประเทศเพื่อพบปะ

สมาชิกครอบครัวบ่อยครั้ง 

ให้รางวัลแก่บุคลากรที่ทำางานดีเด่น 

จัดกิจกรรมหลากหลาย 

หลอมรวมกับขนบประเพณี

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ร่วมกันฉลองเทศกาลท้องถิ่น

Voice of employee เสียงจากบุคลากร  

倾听当地社区声音

รับทราบความต้องการและรับฟังข้อเรียกร้องของชุมชน

Heeding the Voice of Local Stakeholders

积极聆听 主动沟通
Community engagement

รับฟังข้อเรียกร้องของชุมชน แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น

南瑞集团在泰国的建设和运营十分重视对社区及居民权益的保护，主动考察项目建设对社区及居民的影响。施工前，
主动与社区利益相关方沟通，通过走访等形式，了解施工当地社区和居民的诉求。每个月对周边用户进行寻访，针对
施工过程中出现的问题，及时沟通并解决。 

NARI places great emphasis on safeguarding the rights and interests of local stakeholders. Before a project breaks ground, we 
visit communities on our doorstep for a better understanding of their appeals. In each of the following months, we drop in on users 
to identify and address existing problems.

การก่อสร้างและประกอบการในประเทศไทยของบริษัท นาริ ให้ความสำาคัญต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ชุมชนและผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชน  ได้

มีการสำารวจผลกระทบของงานก่อสร้างในโครงการต่อเขตชุมชนก่อนเริ่มงานก่อสร้าง  จัดทำาประชาพิจารณ์ แลกเปลี่ยนความเห็นกับฝ่ายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เยี่ยมเยือนเขตชุมชนที่จะดำาเนินงานก่อสร้างทุกเดือน เพื่อรับทราบความต้องการและรับฟังข้อเรียกร้องของชุมชน แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยว

กับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างอย่างทันท่วงที
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案例：因为责任与爱，我们甘愿妥协

PRACHACHUEN 变电站是南瑞集团受泰国大都市电力公司（MEA）委托的一个新建变电站项目，于 2012 年完成设计，
2016 年开始施工。在 2014 年，变电站旁边新建成一所幼儿园并招生运营。幼儿园院方与业主方 MEA 交涉，表示高压
电线的电磁辐射会影响幼儿大脑，希望 MEA 能考虑到孩子健康成长，妥善处理工程。

为了保护幼儿的健康与安全，南瑞集团主动承担社会责任，通过与 MEA 以及施工方的多次沟通协调，决定将原来的电
线杆位置进行变更。电线杆位置的变更虽然延长了施工周期，增加了施工成本，但却体现了南瑞集团心系当地百姓，甘
愿作出妥协的责任担当。

Prachachuen Substation is an MEA project undertaken by NARI. The substation got off the drawing board in 2012 and broke ground in 
2016. Close to the substation is a kindergarten built and opened in 2014. Concerned that electromagnetic radiation from high-voltage 
wires might harm children’s brains, the kindergarten asked MEA to do something about the project.

For the sake of children’s health and safety, NARI decided, after frequent consultations with MEA and builders, to change the positions of 
wire poles. NARI thinks nothing of the longer duration and higher costs, as any sacrifice is worthwhile for the public good.

สถานีไฟฟ้าย่อยประชาชื่น เป็นโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยใหม่ ที่บริษัทนาริรับเหมางานก่อสร้างโดยได้รับมอบหมายจากการไฟฟ้านครหลวง ได้

วางแผนการดำาเนินโครงการเสร็จสิ้นเมื่อปีค.ศ. 2012  และเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 2016  เมื่อปีค.ศ. 2014 ได้พบว่ามีการสร้างโรงเรียนอนุบาลแห่ง

หนึ่งข้างสถานีไฟฟ้าย่อยและเปิดรับนักเรียนแล้ว  ทางโรงเรียนอนุบาลและการไฟฟ้านครหลวง ร่วมประชุมปรึกษาในข้อวิตกกังวลของทางโรงเรียน

ว่า การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าแรงสูงจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ได้เสนอให้การไฟฟ้านครหลวงจัดการดำาเนินงาน

โครงการนี้อย่างเหมาะสมโดยคำานึงถึงสุขภาวะของเด็กเป็นที่ตั้ง

เพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของเด็ก  บริษัทนาริจึงได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษาผลกระทบ ความเสี่ยง

และประสานกับฝ่ายดำาเนินงานก่อสร้างของการไฟฟ้านครหลวงหลายครั้ง จนได้บทสรุป เห็นควรให้ย้ายตำาแหน่งที่ตั้งของเสาไฟฟ้าไปยังจุดใหม่  

แม้ว่าจะทำาให้ต้องเลื่อนเวลาการก่อสร้างออกไปและเพิ่มต้นทุนในการดำาเนินงานก็ตาม แต่ก็เพื่อแสดงจุดยืนและหลักการบริหารที่บริษัทนาริยึดถือผล

ประโยชน์ของชุมชนเป็นสิ่งสำาคัญ

Case:NARI Ready to Compromise

ตัวอย่างกรณี : การแสดงความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ต่อชุมชนในโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยประชาชื่น

心系社区 真情回馈
Sharing with communities

ให้ความสำาคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

南瑞集团在泰国的建设运营过程中
注重对当地社区的回馈，坚持取之
于社会、服务于社会、回馈于社会。
与泰国电力公司联合开展慈善活动，
包括购买红十字会针对贫困百姓发
行的彩票，赞助当地贫困小学、捐
助书本等，积极响应国家电网公司
海外履责的号召。

NARI’s projects are of, by and for the 
communities. Together with local power 
enterprises, we have engaged in 
charity campaigns like buying welfare 
lottery tickets issued by the Red Cross 
Society, subsidizing cash-strapped 
primary schools and donating books. 
Indeed we have answered to the State 
Grid’s call for overseas CSR practice.

บริษัท นาริ ให้ความสำาคัญต่อการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะชุมชน

ในท้องถิ่นระหว่างการก่อสร้างและดำาเนิน

งานในประเทศไทย บริษัทนาริร่วมกับ

บริษัทการไฟฟ้าของไทย จัดกิจกรรมการ

กุศล ทั้งยังสนับสนุนสลากกาชาดการกุศล ที่

สภากาชาดไทยออกเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน

และด้อยโอกาส จัดซื้อและบริจาคหนังสือ 

สมุด เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่

โรงเรียนในชั้นประถมศึกษาที่มีความต้องการ

สนับสนุน ทั้งยังปฏิบัติตามข้อกำาหนดบริษัท

การไฟฟ้าแห่งประเทศจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าที่ในต่างแดน

ชาวบ้านในเขตชุมชน: “บริษัท นาริ เป็น

วิสาหกิจจีนที่รับผิดชอบมาก เมื่อพวกเขา

สร้างสถานีไฟฟ้าย่อยที่นี่ ก็มาเยี่ยมเยือน

ชุมชนรอบๆ บ่อยๆ เพื่อรับทราบความ

ต้องการของเรา ระหว่างการก่อสร้าง ถ้า

เกิดเสียงรบกวน บริษัทนาริจะรีบแก้ไข

ทันที ทำาให้การใช้ชีวิตของเราไม่ได้ถูก

กระทบกระเทือน”

来自社区的声音

社区居民：“南瑞是一个很负责
任的中国企业，他们在这里修建
变电站，经常会对周边用户进行
走访，了解我们的诉求。施工过
程中一旦出现噪音，南瑞都会及
时解决，让我们的生活不会受到
变电站修建的影响。”

A local resident: “NARI is a very 
responsible Chinese enterprise. 
It pays visits to us and heeds our 
appeals before and during the 
construction of substations. It always 
takes immediate action to stop noise 
from reaching our neighborhood.”

Voice of local resident เสียงตอบรับจากชุมชน
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共同呵护绿色未来
ร่วมกันรักษาอนาคตสีเขียว

Jointly Building a Greener Future

南瑞集团在海外运营过程中始终坚
持绿色发展理念，高度重视海外运
营中的生态环境保护，严格按照当
地环保标准设计采购和建设项目，
以实际行动促进海外社区的可持续
发展。

南瑞泰国系列变电站项目在施工之
前，所有的原材料和设备都必须经
过业主审批，确保不会对当地造成
污染，从根本上规避污染源。项目
实施过程中，主动识别污染源，并
自觉落实环保措施。南瑞集团目前
在泰国的项目严格遵循环境保护与
可持续发展的要求，从未发生过环
境相关的负面事件。

NARI insists on green development 
ideology and thinks highly of ecological 
environmental protection in the 
process of  overseas operation.NARI 
designs construction and procurement 
projects in strict compliance with local 
environmental standards, in an effort to 
promote the sustainable development 
of communities.

NARI designs construction and 
procurement projects in strict 
compliance with local environmental 
standards, in an effort to promote 
the sustainable development of 
communities.

บริษัทนาริมีความแน่วแน่ในนโยบายการ

รักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างประกอบการใน

ต่างแดน ให้ความสำาคัญต่อความสมดุลของ

ระบบนิเวศในท้องถิ่น การออกแบบ จัดซื้อ

และก่อสร้างของโครงการล้วนปฏิบัติตาม

มาตรฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

นั้นๆ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน

ที่บริษัทนาริได้เข้าไปดำาเนินงานดว้ยการปฏิบัติ

อย่างจริงจัง

ก่อนจะเริ่มงานก่อสร้างของโครงการสถานี

ไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยนั้น วัสดุและอุปกรณ์

ทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าของ

โครงการ เพื่อรับรองว่าจะไม่ก่อมลภาวะให้กับ

ท้องถิ่น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดมลภาวะ

จากขั้นต้น และในระหว่างการดำาเนินโครงการ

นั้นได้ปฏิบัติตามมาตรการการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมอย่างเคร่งครัด โครงการของบริษัทนา

ริในประเทศไทยปัจจุบัน ไม่เคยก่อให้เกิดผลก

ระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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Environmental 
precautions

เคารพประเพณีท้องถิ่น

主动落实
环保措施

严格控制噪音污染和光污染

保持施工现场清洁

加强水源和土壤保护

及时披露项目建设情况

Put light and noise pollution under strict control

Keep the construction site clean

Enhance protection of soil and water

Promptly disclose information on construction

ควบคุมเสียงรบกวนและมลพิษทางแสงอย่างเข้มงวด

รักษาความสะอาดของสถานที่ดำาเนินการก่อสร้าง 

ใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาและดิน 

รายงานสภาพดำาเนินงานก่อสร้างของโครงการ 

เวลา 12.00 -13.00 น. และช่วงเวลาหลัง 19.00 น.หยุด

ดำาเนินการก่อสร้างที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างหนัก

白天12:00至13:00和晚上19:00后停止大型桩
基等噪声污染严重设备施工。

Prohibit large pile foundation works and 
construction with other noisy equipment at 

12:00-13:00a.m.and after 19:00p.m..

จัดการทำาความสะอาดต่อรถขนส่งและพื้นที่สกปรก

ในสถานที่ดำาเนินการก่อสร้างอย่างทันท่วงที 

对进出土建施工现场的运输车辆和被尘土
污染的地面进行及时清洁。

Promptly clean the transport vehicles 
crisscrossing the construction site and the 

dirt-covered ground. 

จัดการขยะและมลพิษตามนโยบายการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมของไทย

固体废弃物均按泰国环保要求进行封闭式
处理。

Process solid wastes in enclosed 
containers as per Thailand’s environmental 

requirements.

ทุก ๆ เดือนจะรายงานสภาพความปลอดภัย การ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ของการดำาเนินโครงการต่อเจ้าของ

每月向业主提交安全健康环境报告，主
动披露项目建设相关信息。 

Submit an environmental report to the 
owner and voluntarily disclose information 

on construction.

南瑞集团在泰变电站项目建设中的环保举措
Environmental protection measures of NARI’s substation projects in Thailand

มาตรการบริหารสิ่งแวดข้องของโครงการ
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履责绩效
Willingness to comply

ผลงานการดำาเนินงาน

截至 2017 年数据

Data as of 2017

ข้อมูลจนถึงปี2017

87个 4个

4860MVA 150个

Number of substations rebuilt
Number of substations newly built

Additional substation capacity Number of local workers

จำานวนของสถานีไฟฟ้าย่อยที่จะดัด

แปลงยกระดับ

จำานวนของสถานีไฟฟ้าย่อยที่จะสร้างใหม่

ความจุไฟฟ้าย่อยที่เพิ่มขึ้น จำานวนแรงงานท้องถิ่น

0％

40％7个

3个

10,000元（泰铢）

Customer complaint rate

Local procurement rate

Number of suppliers

Number of subcontractors

Public welfare expenses(THB)

อัตราการฟ้องจากผู้ใช้บริการ

สัดส่วนการจัดซื้อจากท้องถิ่นจำานวนของซัพพลายเออร์ 

(Supplier)

จำานวนของผู้รับเหมารายย่อย

จำานวนเงินที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน10,000หยวน  

(50,000 บาท)

(ราย)
(แห่ง)

(ราย)(คน)

(แห่ง)

改造变电站
新建变电站

用户投诉率 分包商数量

本土采购比例

供应商数量
当地用工数量新增变电容量

公益投入金额
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履责承诺
Commitment

คำามั่นสัญญาในการปฏิบัติหน้าที่
随着南瑞集团泰国工程服务子公司的成立，我们将扎根
泰国，进一步推动本地化经营。我们将继续在与各方合
作伙伴携手，支持更可持续的能源供应的同时，贡献泰
国电力行业可持续发展。同时，我们将从销售、技术、
工程实施到项目维保大量聘用当地员工，促进当地就业，
服务当地经济社会发展。此外，我们也将为社区环境的
和谐和稳定做出持续努力，携手泰国的各利益相关方共
同贡献社会可持续发展。

As our engineering service subsidiary in Thailand has come 
into service, we are in a better position to follow out localized 
operation. We will continue to join hands with partners to 
boost sustainable energy supply and industrial development. 
We will vigorously absorb locals into the sales, technical, 
engineering and maintenance units, contributing our bit 
to local economy and society. We will also work together 
with local stakeholders to promote harmony, stability and 
sustainability of communities.

บริษัท นาริ ได้ตั้งมั่นในคำามั่นสัญญาการปฏิบัติหน้าที่ว่า  เราจะสร้าง

รากฐานอันมั่นคงในการดำาเนินงานธุรกิจที่ประเทศไทย ส่งเสริมการ

ประกอบการเข้าสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วน

ฝ่ายต่างๆ ต่อไป เพื่อสนับสนุนการสร้างอุปทานพลังงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น 

ควบคู่ไปกับการจัดตั้งบริษัทลูกของนาริภายในประเทศ ขณะเดียวกัน

บริษัท นาริ จะร่วมสร้างวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกิจการไฟฟ้าของ

ประเทศไทย นอกจากนี้   เราจะว่าจ้างบุคลากรท้องถิ่นทั้งฝ่ายขาย 

เทคโนโลยี วิศวกรรมและการรักษาดูแลโครงการ ส่งเสริมการสร้าง

งาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ  นอกจากนี้ เรายัง

จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีกับชุมชน 

รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง

คุณูปการต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
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บริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยประจำาปี 2017

报告说明 About the Reportคำาอธิบายรายงาน

时间范围：定性信息覆盖 2007 年项目启动至 2017 年 10 月，定量信息以
2016 年 1 月 1 日 ~12 月 31 日为主，部分追溯以往年份或进行累计

发布说明： 本报告为南瑞集团第一份项目社会责任报告

报告范围： 以南瑞集团泰国变电站项目为主，部分信息覆盖南瑞集团其他相
关的管理或实践

信息来源：相关资料、数据和案例均来源于南瑞集团泰国变电站项目，且通
过相关部门审核

参考标准：联合国可持续发展目标；全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报
告指南》；国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见；GB/T 
36000-2015《社会责任指南》

指代说明： 本报告以“南瑞集团”“我们”指代“南瑞集团有限公司（国网
电力科学研究院有限公司）” 

报告获取： 本报告以中文、英文和泰文三种语言呈现，并以纸质版和网络版
两种形式提供。网络版报告请见南瑞集团网站，如需纸质版报告，请发送邮
件至 bgs-wlc@sgepri.sgcc.com.cn。

Reporting period: The time span of 
qualitative data is from 2007, when the 
first of our projects started, to October 
2017, and that of quantitative data 
from Jan. 1st to Dec. 31st, 2016. Some 
data refer to, or are accumulated 
based on data of, earlier years.

Release imformation: The Report is 
NARI’s first Project CSR report.

Reporting boundary: The Report 
covers NARI’s substation projects 
in Thailand as well as relevant 
management practice.

Reporting boundary: The Report 
covers NARI’s substation projects 
in Thailand as well as relevant 
management practice.

Compilation principles: SDGs; Global 
Reporting Initiative (GRI) Sustainability 
Reporting Guidelines; Guidelines of 
SASAC on CSR Performance of Central 
Enterprises; Social Responsibility 
Guide (GB/T 36000-2015).

Reference: In the Report, “NARI 
Group Corporation (State Grid Electric 
Power Research Institute )” is also 
referred to as “NARI” and “we”.

Availability: The Report is available in 
Chinese, English and Thai, including 
paper and web-based versions. The 
web-based version can be accessed 
from NARI’s official website. If you 
need the paper version, please send 
an email to bgs-wlc@sgepri.sgcc.com.
cn.

ขอบเขตของเวลา : ใช้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี ค.ศ. 2007 จนถึงเดือนตุลาคมปีค.ศ. 2017 โดยข้อมูลที่กำาหนดจำานวนถือช่วงวันที่ 1 มกราคม 

- วันที่ 31 ธันวาคมปี ค.ศ.2016 เป็นหลัก ซึ่งบางส่วนจะย้อนไปสู่ปีก่อนๆ โดยเป็นการประมวลผลข้อมูลในภาพรวม

ลำาดับของรายงาน : รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดนฉบับแรกของบริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด

ขอบเขตของรายงาน : ถือโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยของบริษัท นาริ เป็นหลัก มีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ของบริษัท นาริ

ขอบเขตของรายงาน : ถือโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยของบริษัท นาริ เป็นหลัก มีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ของบริษัท นาริ

มาตรฐานอ้างอิง : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสหประชาชาติ “แนะนำารายงานการพัฒนาที่อย่างยืน” ของ GRI (The Global Reporting Initiative) 

“คำาชี้แนะเกี่ยวกับวิสาหกิจของรัฐบาลกลางปฏิบัติหน้าที่ทางสังคม ; GB/T 36000-2015” ของคณะกรรมการกำากับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของ

รัฐแห่งคณะรัฐมนตรีจีน “คำาแนะนำาภาระหน้าที่ทางสังคม” ของคณะกรรมการกำากับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐแห่งคณะรัฐมนตรีจีน

คำาอธิบายคำาย่อ : รายงานฉบับนี้ใช้คำาว่า “บริษัท นาริ” “เรา” ของ “บริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด(สถาบันวิทยาศาสตร์พลังงานไฟฟ้าของ

บริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน)”

รูปแบบของรายงาน : รายงานฉบับนี้มีฉบับภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  และมีรูปแบบฉบับพิมพ์กระดาษและฉบับอิเล็กทรอนิกส์  

สำาหรับรายงานฉบับอิเล็กทรอนิกส์กรุณาสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์บริษัท นาริ หากต้องการรายงานฉบับพิมพ์กระดาษ กรุณาส่งอีเมลติดต่อ 

bgs-wlc@sgepri.sgcc.com.cn.

ภาคผนวก   附录 Appendix  
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