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Thailand Refrigeration and Air Conditioning 
Nationally Appropriate Mitigation Action (RAC NAMA) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดกา๊ซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ 
ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครือ่งท าความเยน็ 

 

 

Expression of Interest (EoI) 

Technical cooperation and support by RAC NAMA project for the 
introduction of climate-friendly natural refrigerants 

 

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

แจ้งความประสงคใ์นการเข้าร่วมโครงการ RAC NAMA 

เพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค ส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง 
และใช้สารท าความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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Please complete this form and send back to  กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน  

(by registered mail):     แล้วส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่: 

Mr. Tim Mahler     มร. ทิม มาเลอร์ 

GIZ Office Bangkok (RAC NAMA)  องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน 

193/63 Lake Rajada Office Complex (โครงการ RAC NAMA) 

(16th Floor), New Rachadapisek Road,  193/63 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพลกซ์ (ชั้น 16) 

Klongtoey, Bangkok  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 

THAILAND  10110     กรุงเทพมหานคร 10110 
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I, on behalf of                                                                        , would like to express our interest in participating in 

RAC NAMA project and affirm that the information enclosed is complete and correct. 

ข้าพเจ้าในนามของ                                                                       ขอแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ RAC NAMA  

เพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค และขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ระบุไว้ตามเอกสารแนบเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ  

 

Signature (ลงชื่อ)   ________________________________________ 

Name and Last name  (ชื่อ-นามสกุล)  

Position (ต าแหน่ง)  

Company (บริษัท)  

Date (วนัที่)  

 

 

 

ประทบัตรา

บริษัท 
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Explanation (ค าชี้แจง) 

This EoI can be filled either in Thai or English. 

เอกสารสามารถกรอกได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

After consideration, you will receive the letter of acceptance within 45 days (after application closing date). 

ท่านได้จะรับเอกสารตอบรับการเข้าร่วมโครงการจากทางโครงการฯภายใน 45 วัน (หลังจากวันปิดรับสมัคร) 

Therefore, please kindly inform the main contact person (in 1.A) with most reachable email, telephone or 
mobile number, in case that the project coordinator will contact you for further information or additional 
documents. 

โปรดแจ้งชื่อบุคคล (ในข้อ 1.A) และเบอร์โทรของบริษัทที่โครงการสามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด ในกรณีที่โครงการฯต้องการสอบถาม
ข้อมูล หรือเอกสารเพิ่มเติม 

If you have any question or inquiry, please do not hesitate to contact Mr. Pasu Sirisareewan  
at 02-661-9273 (ext.176) or 099-217-8998 or email: pasu.sirisareewan@giz.de 

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณพสุ ศิริเสรีวรรณ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-9273 (ต่อ176) หรือ 099-217-8998  
หรืออีเมล pasu.sirisareewan@giz.de 
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Attached registration form  เอกสารแนบใบลงทะเบียน 

1. Company information  ข้อมูลบริษัท 

A) Name and address  ชื่อและที่อยู่บริษัท 

Name: ชื่อบริษัท  

Address: ที่อยู่  

  

Province: จังหวัด   

Postcode: รหัสไปรษณีย์    
Telephone: โทรศัพท ์  

Email address:  อีเมล   

Website: เว็บไซต์  

Company registration 

number: ทะเบียนฯเลขที่ 
 
Tax ID:  

Owner: ชื่อเจ้าของกิจการ  

Main contact person:  

ชื่อผู้ประสานงานหลัก 
 

 

B) What is the legal form of your business?  รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 

☐ Sole Proprietorship เจ้าของกิจการคนเดียว ☐ Partnership with ห้างหุ้นส่วน 

  
☐ Company Limited บริษัทจ ากัด 
☐ Public Company บริษัทมหาชน 

☐ Others อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 

 

C) Commercial details  ข้อมูลรายละเอียดทางธุรกิจ 

 2013 2014 2015 2016 (estimate) 
(โดยประมาณ) 

Annual Turnover in Thai Baht  
ผลประกอบการ (รายได้) ต่อปี (บาท)  

   

Annual Operating Profit in Thai 
Baht  
ก าไรจากการด าเนินงาน (บาท) 

 

   

Company Registered Capital 

ทุนจดทะเบียนบริษัท 
 

   

Paid-up Capital 

ทุนจดทะเบียนบริษัทที่ช าระแล้ว 
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Please annex your independently audited financial statements (the latest year and two year before).  

กรุณาแนบงบการเงินปีล่าสุดและสองปีย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณา 

☐  Latest Audited Financial Statement in Thai in Year*:  

      งบการเงินภาษาไทยปีล่าสุด* 

☐  Latest Audited Financial Statement in English (if any) in Year**:   

      งบการเงินภาษาอังกฤษปีล่าสุด** (สามารถน าส่งเพิ่มเติมภายหลัง) 
☐  From the last 2 years: Audited Financial Statements in Thai in Year**:  

งบการเงินภาษาไทยย้อนหลัง 2 ป*ี* (สามารถน าส่งเพิ่มเติมภายหลัง) 
☐  From the last 2 years: Audited Financial Statements in English (if any) in Year**:  

งบการเงินภาษาอังกฤษย้อนหลัง 2 ป*ี* (สามารถน าส่งเพิ่มเติมภายหลัง) 

*Needed as attachment for EoI submission เอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา 
**Required for consideration, but can be submitted later เอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา แต่สามารถน าส่งภายหลัง 

 

D) Overall production  ตัวเลขการผลิตโดยรวม 

Year 2012 2013 2014 2015 2016 

Production 
capacity 
ก าลังการผลิต 

     

Units produced 
จ านวนหน่วยที่ผลิต 

     

Units sold 
จ านวนหน่วยที่ขาย 

     

Domestic sales 
ยอดขายภายในประเทศ 

     

Export 
ยอดขายส่งออก 
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E) Relevant products for this Expression of Interest ผลิตภัณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 

(existing main selling products, or existing products proposed for conversion) 

 (ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทที่วางจ าหน่ายในปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคาดว่าจะปรับเปลี่ยนสายการผลิต)  

Product ผลิตภัณฑ์ 

 

Model type/ 
Specification 

Model type/ 
Specification 

Model type/ 
Specification 

AC/ Chiller 

เครื่องปรับอากาศ/เครื่องท าความเย็น 

Cooling capacity 
ขนาดการท าความเย็น 

   

Refrigerator: ตู้เย็น/ตู้แช ่

Volume (liters): ความจุ (ลิตร) 

Refrigerant type 
ชนิดของสารท าความเย็น 

 

   

Refrigerant charge (kg) 
ปริมาณสารท าความเย็น (กก.) 

   

AC/Chiller: เครื่องปรับอากาศ/ ชิลเล่อร์ 

COP/EER:  
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน / สัมประสิทธิ์
สมรรถนะเครื่องปรับอากาศ 

   

Refrigerator: เครื่องท าความเย็น 

kWh per year ปริมาณไฟฟ้าต่อป ี

Inverter ระบบอินเวอร์เตอร์ 

(yes/no) (ใช่/ไม่) 
   

Compressor type 
ประเภทของคอมเพรสเซอร์ 

   

Air-/Water cooled 

ระบายความร้อน ด้วยอากาศหรือน้ า 
   

Units sold 
ยอดขาย (ต่อปี) 

2014 
 

   

2015 
 

   

2016 
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F) Number of employees จ านวนพนักงาน 

Year  2014 2015 2016 

Management level 
ระดับผู้บริหาร 

   

Engineers 
 วิศวกร  

   

Manufacturing technicians 
ช่างฝ่ายผลติ 

   

Servicing technicians in the field 
ช่างฝ่ายบ ารุงรักษา  

   

Administration 
ฝ่ายด าเนินการ 

   

Total employees 
จ านวนพนักงานทั้งหมด 

   

 

G) Management รายนามผู้บริหาร 

(please state names of owner and management)  โปรดระบุชื่อผู้บริหารของบริษัท 

Year 2014 2015 2016 

Owner (person, 

corporate parent) 

เจา้ของ (บุคคลหรอืบรษิทัแม)่ 

   

Chief Executive Officer (if 
not owner) 
 

   

Chief Technical Officer/ 
Engineer 
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2. Participation and Cooperation with RAC NAMA ความร่วมมือภายใต้โครงการ RAC NAMA 

A) Reason or Objectives of Cooperation เหตุผลหรอืวัตถุประสงคห์ลักทีท่่านสนใจเข้าร่วมโครงการ  

 

 

B) What type of cooperation are you interested in pursuing? (you can select several options)   

บริษัทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในรูปแบบใดบ้าง (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

☐ Production line conversion to natural refrigerants 

การปรับเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่การใช้สารท าความเย็นธรรมชาติ  
☐ Pilot/ demonstration unit or project 

เข้าร่วมโครงการสาธิต (ทางเทคนิค) 
☐ Equipment conversion to natural refrigerants 

การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้สารท าความเย็นธรรมชาติ 
☐ Test facility 

การทดสอบ (ทางเทคนิค) ที่เกี่ยวข้อง 
☐ Equipment/system development/ improvement 

การพัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ 
☐ Training of staff and servicing technicians 

การฝึกอบรมพนักงานและช่างเทคนิค 
☐ Equipment prototyping and testing 

การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบ 
☐ Product introduction support (market 

introduction) 

การสนับสนุนการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 
☐ Others (please specify) อื่นๆ (โปรดระบุ)   

 

C) Details about current production line equipment  ข้อมูลเกี่ยวกับสายการผลิตปัจจุบัน  

Please list the refrigerants you are using and the most important equipment you have, e.g. refrigerant storage 
and feeding system, charging lines, safety systems, etc. (This should just give a first overview; this information 
will be assessed in more detail in the second step of the application process.) 

กรุณาระบุรายการสารท าความเย็นที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบันและเครื่องมือหรือระบบอุปกรณ์ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินงานของบริษัท เช่น ระบบ
จัดเก็บและจ่ายสารท าความเย็น จุดเติมสารท าความเย็น ระบบความปลอดภัย ฯลฯ (โปรดระบุรายการอุปกรณ์หลัก โดยบริษัทสามารถให้ข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมในภายหลัง) 
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D) Which equipment type and application will be the focus of the project? 

(e.g. room air conditioner split unit/ DX, 3-10 kW, domestic and small office application, R290 refrigerant) 

ผลิตภัณฑ์ใด ที่บริษัทคาดว่าจะน ามาเข้าร่วมโครงการ (อาทิ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน/แบบครบชุดในตัว, ขนาด 3-10 กิโลวัตต์, ส าหรับการใช้ใน
ครัวเรือนหรือส านักงานขนาดเล็ก, สารท าความเย็นชนิดR290) 

  

 

E) Have you had any experience with manufacturing products using natural refrigerants? If so, 

please provide product specifications. บริษัทมีประสบการณ์ในการใช้สารท าความเย็นธรรมชาติบ้างหรือไม่ หากเคย กรุณาระบุ
ประเภทสารท าความเย็นและผลิตภณัฑ์ที่ใช้สารท าความเย็นดังกล่าว 

  

 

F) Have you ever received any other assistance for your production or are you still receiving it? 

Please provide details. บริษัทเคยได้รับ หรือก าลังรับการสนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนสายการผลิตหรือไม่ กรุณาให้รายละเอียด 

  

 

G) What kind of financial assistance will be needed and approximately how much (if applicable)? 
การสนับสนุนด้านการเงินแบบไหนที่ท่านคิดว่าจ าเปน็ตอ้งใช้ และคาดว่าจะเป็นตัวเลขประมาณเท่าไหร่ (หากท่านไม่ทราบ กรุณาข้าม) 

 

 

H) Preliminary timeline ก าหนดการด าเนินงานโดยประมาณ 

 Date วันที่ 
Product design การออกแบบผลิตภัณฑ์   

Production line conversion การปรับเปลี่ยนสายการผลิต  

Production start เริ่มการผลิต  

Market Introduction วางจ าหน่ายสินค้าในตลาด   

 

 

Thank you very much for your consideration and  
we look forward to starting working in cooperation with you 

โครงการ RAC NAMA ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับท่าน 
เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง และใช้สารท าความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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