On behalf of Thailand, EGAT plays an important role as the Project Fund Manager
(PFM) of the RAC NAMA Fund, particularly to promote energy-efficient and
climate-friendly technologies which is in alignment with EGAT’s vision of
“Innovate Power Solutions for a Better Life”.
Whilst promising a core mandate of generating electricity to meet country’s
growing demand and development, EGAT is highly determined to promote
sustainability in terms of GHG mitigation and energy efficiency with well-known
campaign of Label No. 5 over 20 years.
In addition, EGAT sets the target to mitigate 4 MtCO2e of GHG emissions by 2020
and 10 MtCO2e by 2030, which significantly contributes to the NAMA and NDC
targets in 2020 and 2030 that Thailand has pledged to the international community.
ในนามของประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รับบทบาทสำคัญเปนผูจัดการ
เง�นทุนโครงการ (PFM) ของกองทุน RAC NAMA เพ�่อสงเสร�มเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูง
และใชสารทำความเย็นธรรมชาติที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับว�สัยทัศนองคกรของ
กฟผ. ที่วา “นวัตกรรมพลังงานไฟฟาเพ�่อชีว�ตที่ดีกวา”
กฟผ. มีนโยบายหลักในการผลิตไฟฟาใหเพ�ยงพอตอความตองการของประชาชนและการพัฒนา
ของประเทศ ควบคูกับความมุงมั่นในการสนับสนุนความยั่งยืนอยางตอเนื่อง ทั้งมาตรการลด
กาซเร�อนกระจกและสงเสร�มการอนุรักษพลังงานหร�อที่ทราบกันอยางแพรหลายคือ การรณรงค
ประหยัดพลังงานดวยฉลากเบอร 5 มายาวนานกวา 20 ป
ในดานการบร�หารจัดการลดกาซเร�อนกระจก กฟผ. ตั้งเปาหมายขององคกรที่จะชวยลดกาซ
เร�อนกระจกที่ 4 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาในป พ.ศ. 2563 และที่ 10 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาในป พ.ศ. 2573 อันจะมีสวนชวยใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายการลดกาซ
เร�อนกระจกที่ไดแสดงเจตจำนงไวกับประชาคมโลกตอไป

กองทุน RAC NAMA

EGAT: Managing the Pioneer RAC NAMA Fund
กฟผ. กับการบร�หารกองทุน RAC NAMA

Donor: NAMA Facility Fund
ผูใหทุน: กองทุน NAMA Facility
The NAMA Facility Fund aims to support developing countries to mitigate GHG emission
and addresses the demand for tailor-made climate finance by funding the implementation
of ambitious country-led NAMAs.
In 2016, the NAMA Facility Fund on behalf of the Governments of the Federal Republic
of Germany and of the United Kingdom has approved Thailand’s RAC NAMA project,
considered as the pioneer climate finance project in Thailand
The RAC NAMA Project aims to support Thailand in achieving the pledged GHG
mitigation targets under UNFCCC framework, by promoting natural refrigerants for
climate-friendly and energy efficient cooling technologies.
กองทุนระหวางประเทศ NAMA Facility มีวัตถุประสงคหลักเพ�่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพ
ในการดำเนินโครงการ เพ�่อลดกาซเร�อนกระจกที่เหมาะสมของประเทศและพัฒนาเคร�่องมือทางการเง�น
สูกลไกลดโลกรอนอยางยั่งยืน
ในปพ.ศ 2559 รัฐบาลสหราชอาณาจักรรวมกับรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนผูสนับสนุนทาง
การเง�นผานกองทุน NAMA Facility และไดอนุมัติ “โครงการเพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการลด
กาซเร�อนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอ�ตสาหกรรมเคร�่องปรับอากาศและเคร�่องทำความเย็น” ซึ่งถือ
เปนโครงการแรกในประเทศไทยที่ไดรับเง�นสนับสนุนจากกองทุน NAMA Facility
โครงการ RAC NAMA มีวัตถุประสงคเพ�่อสนับสนุนประเทศไทยใหสามารถบรรลุเปาหมายการลดกาซเร�อนกระจกของประเทศที่ไดแสดงเจตจำนงไว ภายใตกรอบความรวมมือของ UNFCCC โดยสงเสร�มเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงและใชสารทำความเย็นธรรมชาติที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม

Duration | ระยะเวลาดำเนินกองทุน
The RAC NAMA Fund will operate until March 2021
กองทุน RAC NAMA มีระยะเวลาดำเนินงานถึงเดือนมีนาคม 2564

For more information | สอบถามขอมูลเพ��มเติม
GIZ Office Bangkok
193/63 Lake Rajada Office Complex
(16th fl.) New Ratchadapisek Road,
Khlong Toey, Bangkok 10110 Thailand
Tel: +66 2 661 9273
Email: racnama@giz.de
Website: www.racnama.org

Project Fund Manager Unit, RAC NAMA Fund
Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT)
53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai,
Nonthaburi 11130 Thailand

Fund Utilisation | การใชเง�นทุน

Background | ความเปนมา

Grant Agreement

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนผูร บั ทุนในนามของรัฐบาลไทยและทำหนาทีเ่ ปนผูจ ดั การ
เง�นทุนโครงการ (Project Fund Manager) ของกองทุน RAC NAMA โดยเง�นทุนรวม 8.3 ลานยูโร
จะแบงออกเปน 2 สวน ไดแก เง�นทุนหมุนเว�ยนจำนวน 5.3 ลานยูโร และเง�นอ�ดหนุนจำนวน 3 ลานยูโร

Thailand is an important industrial hub in the global refrigeration and air-conditioning
(RAC) sector. Nowadays the use of RAC technologies also accounts for more than
half of the electricity consumption and it is responsible for a significant GHG
emission of the country. To encourage the use of greener and energy efficient cooling
technologies with natural refrigerant, “RAC NAMA Fund” is established in 2018 as
a financial instrument for the whole chain of supply and demand as well as
service sector. With a budget of €8.3 million and a thoughtfully design of financial
mechanisms with technical support, the fund will serve the needs of all stakeholders
simultaneously and sustainably.
ประเทศไทยถือเปนศูนยกลางการคาที่สำคัญในอ�ตสาหกรรรมเคร�่องทำความเย็นและเคร�่องปรับ
อากาศของโลก ซึ่งในปจจ�บันเทคโนโลยีทำความเย็นมีสัดสวนการใชไฟฟามากกวาคร�่งหนึ่งของ
การบร� โ ภคทั ้ ง หมดของประเทศและยั ง ปล อ ยก า ซเร� อ นกระจกสู ง มากเมื ่ อ เที ย บกั บ ภาคส ว นอื ่ น ๆ
ในปพ.ศ. 2561 ประเทศไทยจ�งไดจัดตั้งกองทุน RAC NAMA ดวยงบประมาณ 8.3 ลานยูโร (ประมาณ
320 ลานบาท) เพ�่อพัฒนามาตรการจ�งใจทางการเง�นที่เหมาะสมที่จะสงเสร�มการผลิตและการใช
อ� ป กรณ ป ระสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานสู ง และใช ส ารทำความเย็ น ธรรมชาติ ท ี ่ เ ป น มิ ต รต อ สิ � ง แวดล อ ม
กลไกทางการเง� น ดั ง กล า วจะช ว ยผลั ก ดั น ตลาดทั ้ ง ด า นอ� ป สงค แ ละอ� ป ทาน รวมถึ ง บู ร ณาการ
งานภาคบร�การและการสนับสนุนดานเทคนิค เพ�่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
อยางยั่งยืน

RAC NAMA Fund (€8.3 million)
EGAT as Project Fund Manager
กฟผ. ในฐานะผูจัดการเง�นทุนโครงการ
กองทุน RAC NAMA

Revolving Fund
เง�นทุนหมุนเว�ยน

A

Consumer Finance
สินเชื่อผูบร�โภค

B1

Credit Line for Producers
สินเชื่อผูผลิต

B2

กองทุน RAC NAMA มีวตั ถุประสงคทจ่ี ะสงเสร�มการใชเทคโนโลยีทำความเย็นสีเข�ยว โดยการพัฒนาและ
ดำเนินมาตรการจ�งใจทางการเง�นที่สามารถสนับสนุนกลุมเปาหมายในอ�ตสาหกรรมเคร�่องปรับอากาศ
และเคร�่องทำความเย็นอยางครอบคลุม ไดแก
• ผูผลิตอ�ปกรณทำความเย็น
• ผูใชในกลุมครัวเร�อนและผูใชเชิงพาณิชยในกลุม SMEs
• ศูนยฝกอบรมและทดสอบอ�ปกรณทำความเย็น รวมถึงบุคลากรดานเทคนิค

A Consumer Finance - สินเชื่อผูบร�โภค

• Marketing & Sale promotions for domestic refrigerators and AC with high
energy efficiency and natural refrigerants
• กิจกรรมสงเสร�มการขายและการตลาดสำหรับตูเย็นและเคร�่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน
ที่ใชสารทำความเย็นธรรมชาติ
Sub-Grant Scheme
เง�นอ�ดหนุน

C1

Sub-Grant for Producers
เง�นอ�ดหนุนสำหรับผูผลิต

C2

Sub-Grant for Training
and Testing Facilities
เง�นอ�ดหนุนสำหรับ
ศูนยทดสอบและฝกอบรม

Targeted Cooling Technologies | เทคโนโลยีที่สนับสนุน

Domestic
refrigerator
ตูเย็น

Commercial
refrigerator
ตูแช

B1 Credit Line for Producers - สินเชื่อผูผลิต

• For product development, production-line conversion and expansion toward
natural refrigerants
• สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ เปลี่ยนสายการผลิตและขยายการผลิตสูการใช
สารทำความเย็นธรรมชาติ

B2 Credit Line for SMEs - สินเชื่อผูใชกลุม SMEs

• To encourage adoption of green commercial refrigerators, ACs and chillers
• เพ��มแรงจ�งใจและกระตุนความตองการซื้อ ตูแช เคร�่องปรับอากาศ และเคร�่องทำน้ำเย็นที่ใช
สารทำความเย็นธรรมชาติ

C1 Sub-Grant for Producers - เง�นอ�ดหนุนสำหรับผูผลิต

• For production line conversion with proper technical support if needed
• สำหรับการลงทุนเพ�่อเปลี่ยนสายการผลิต พรอมทั้งการสนับสนุนทางดานเทคนิคอยางเหมาะสม

C2 Sub-Grant for Training and Testing Facilities - เง�นอ�ดหนุนสำหรับศูนยทดสอบและฝกอบรม
• For investment in testing equipment and training services for Thai workforce
• เพ�่อการจัดซื้อเคร�่องจักรหร�ออ�ปกรณทดสอบและฝกอบรมเพ�่อยกระดับบุคลากรและงานดานบร�การ

Credit Line for SMEs
สินเชื่อผู ใชกลุม SMEs

Objective of the Fund | วัตถุประสงคของกองทุน
The RAC NAMA Fund aims to promote the market introduction of green cooling
technologies with financial instruments designed for various target beneficiaries in
RAC sector with specific financial instruments including:
• Local producers
• Residential consumers and SME commercial end-users
• Training-testing facilities and Thai workforce

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is the host and the Project
Fund Manager (PFM) of the RAC NAMA Fund on behalf of Thai Government. The total
budget of €8.3 million is divided into two components: revolving fund (€5.3 million)
and grant scheme (€3 million).

Split-type AC
เคร�่องปรับอากาศ

Chiller
เคร�่องทำน้ำเย็น

Expected Benefit | ประโยชนที่ไดรับ

Economic Impact
• Boost awareness and consumer demand
• Promote investment and green economy
• Increase competitiveness

Ecological Impact
• Reduce GHG emission
• Restore cleaner environment
• Enhance the quality of life

ประโยชนดานเศรษฐกิจ
• กระตุนจ�ตสำนึกและความตองการผูบร�โภค
• เสร�มสรางการลงทุนและเศรษฐกิจสีเข�ยว
• เพ��มข�ดความสามารถในการแขงขัน

ประโยชนดานสิ�งแวดลอม
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
• สงเสร�มการอนุรักษสิ�งแวดลอม
• ยกระดับคุณภาพชีว�ต

