
หลกัการและประกาศเกีย่วกบั

การจดัต ัง้กองทนุรวมคารบ์อน

(Carbon Fund)

28 พฤศจกิายน 2555

รสนา ศรพีงษ์
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

1



แผนพัฒนาตลาดทนุไทย

สนับสนุนใหอ้อกเกณฑร์องรับการมเีครือ่งมอื

ซึง่ท าหนา้ที:่

(1) เป็นแหลง่เงนิทนุจากผูล้งทนุเพือ่สนับสนุน

โครงการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

(2) เป็นตัวกลางในการรวบรวม carbon credit 

จากโครงการเพือ่ขายใหผู้ท้ีต่อ้งการซือ้ 

carbon credit ทัง้ในและตา่งประเทศ

มาตรการสนบัสนนุของ ก.ล.ต.
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เครือ่งมอืในรปูแบบกองทนุรวม
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การจัดตัง้กองทนุรวมคารบ์อน (Carbon Fund)

 โครงสรา้งกองทนุรวม

หมายเหตุ :  บลจ. คือ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม



รปูแบบการจดัต ัง้ Carbon Fund
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 รปูแบบการจดัต ัง้  ท าได ้2 ลักษณะ

(1) กองคารบ์อนเครดติ (carbon credit fund): 

ผูถ้อืหน่วยฯ รับประโยชนต์อบแทนเป็น 

carbon credit (in kind)



รปูแบบการจดัต ัง้ Carbon Fund (ตอ่)
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(2) กองคารบ์อนทัว่ไป (general carbon fund): 

ผูถ้อืหน่วยฯ รับประโยชนต์อบแทน (ก าไร/ขาดทนุ) 

เป็นเงนิ (in cash)



หลกัเกณฑ ์Carbon Fund
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 ประเภทผูล้งทนุ

- เนือ่งจาก Carbon Fund มคีวามเสีย่งสงู 

จงึจ ากดัใหข้ายเฉพาะผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย 

(Accredited Investor : AI) เทา่นัน้

- ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย (AI) ไดแ้ก่

1. ผูล้งทนุสถาบนั 

2. ผูล้งทนุรายใหญ่



หลกัเกณฑ ์Carbon Fund (ตอ่)

ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย (AI)
1. ผูล้งทนุสถาบนั : ไดแ้ก่

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

(2) ธ.พาณชิย/์ธ.ทีม่ ีกม.เฉพาะจัดตัง้ขึน้
(3) บ.เงนิทนุ/บ.เครดติฟองซเิอร/์บ.หลักทรัพย์
(4) บรษัิทประกนัวนิาศภัย / บรษัิทประกนัชวีติ
(5) กองทนุรวม*
(6) กองทนุส ารองเลีย้งชพี*
(7) กองทนุสว่นบคุคลซึง่ beneficial owners เป็นผูล้งทนุสถาบนั
     หรอืผูล้งทนุ high net worth*
(8) องคก์รหรอืนติบิคุคลทีม่ ีกม.เฉพาะจัดตัง้ ซึง่มวีัตถปุระสงคห์ลัก
     ในการบรหิารจัดการลงทนุ
(9) ผูป้ระกอบธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้/ผูป้ระกอบธรุกจิการ
     ซือ้ขายลว่งหนา้ตาม กม. วา่ดว้ยการซือ้ขายสนิคา้เกษตรลว่งหนา้ 

*หมายเหตุ กรณี (5) – (7) ยังตอ้งปฏบิตัติามเกณฑก์ารลงทนุของแตล่ะประเภทดว้ย
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หลกัเกณฑ ์Carbon Fund (ตอ่)

1. ผูล้งทนุสถาบนั (ตอ่)
(10) สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ
(11) สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก
(12) กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ
(13) ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
(14) นติบิคุคลประเภทบรรษัท
(15) นติบิคุคลที ่(1) – (14) ถอืหุน้รวมกนั > 75% ของจ านวนหุน้

  ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
(16) ผูล้งทนุตา่งประเทศลกัษณะเดยีวกบั (1) – (15)
(17) บคุคลธรรมดาทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนผูจั้ดการกองทนุ/ผูจั้ดการ

  เงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
(18) ผูล้งทนุอืน่ตามที ่สนง. ประกาศก าหนด   
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2. ผูล้งทนุ high net worth (HNW) : 

ผูล้งทนุ เกณฑ์Wealth

(1) บคุคลธรรมดา
(รวมคูส่มรส)

- Net worth ≥ 50 ลบ. หรอื
- รายไดต้อ่ปี ≥ 4 ลบ. หรอื
- Port size ≥ 10 ลบ.

(2)  นติบิคุคล งบลา่สดุ:
- equity ≥ 100 ลบ. หรอื
- port size ≥ 20 ลบ.
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หลกัเกณฑ ์Carbon Fund (ตอ่)



หลกัเกณฑ ์Carbon Fund (ตอ่)
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 จ านวนผูถ้อืหนว่ยข ัน้ต า่

- ก าหนดจ านวนผูถ้อืหน่วยขัน้ต า่ 10 ราย

 ประเภทกองทนุ

- กองทนุปิด หรอื

- กองทนุเปิด ซึง่มเีงือ่นไข ดังนี้
(1) ก าหนดระยะเวลารับซือ้คนืชดัเจนในโครงการ
(2) ไมม่ลีกัษณะกระทบตอ่ความอยูร่อด

ของกองทนุ



หลกัเกณฑ ์Carbon Fund (ตอ่)
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 การลงทนุ

(1) ตอ้งลงทนุในทรัพยส์นิหลัก 1/: เฉลีย่ > 85% ของ NAV 2/

- carbon credit

- สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ carbon credit 

- สญัญาซือ้ขาย carbon credit กบับรษัิททีด่ าเนนิ

โครงการฯ

- (เฉพาะกองคารบ์อนทั่วไป) สามารถลงทนุใน

หลักทรัพย/์ตราสารของบรษัิททีด่ าเนนิโครงการฯ ได ้

(2) ทรัพยส์นิอืน่ : เชน่ เงนิฝาก พันธบตัร BE PN 

หมายเหต:ุ 1/ ยกเวน้อตัราสว่นตามขอ้ (1) ส าหรับรอบปีบญัชแีรก / ปีบญัชสีดุทา้ย / 
  ปีบญัชทีีไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานเมือ่มเีหตสุดุวสิยั

  2/ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม (Net Asset Value)



หลกัเกณฑ ์Carbon Fund (ตอ่)
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 การลงทนุ (ตอ่)

(3) การลงทนุในโครงการฯ ทีย่ังไมไ่ดรั้บการรับรอง

จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง : 

ตอ้งระบอุตัราขัน้สงูทีก่องทนุรวมจะลงทนุไว ้

อยา่งชดัเจน

(4) การลงทนุในบรษัิทจดทะเบยีนฯ :

- company limit < 15% ของ NAV

- total limit < 30 % ของ NAV



หลกัเกณฑ ์Carbon Fund (ตอ่)
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 การเขา้รว่มบรหิารกจิการ

กรณีกองคารบ์อนทั่วไปทีล่งทนุระยะยาว

ในหุน้ของบรษัิททีด่ าเนนิโครงการฯ 

บลจ. อาจสง่บคุลากรเขา้รว่มเป็นกรรมการได ้



หลกัเกณฑ ์Carbon Fund (ตอ่)
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 การค านวณและประกาศ NAV

- ตอ้งเป็นมาตรฐานสากล สะทอ้นราคา

ทีเ่ป็นธรรม และสามารถน ามาเปรยีบเทยีบ

ผลการด าเนนิงานกนัได ้

• carbon credit/สญัญาซือ้ขายฯ carbon credit : 
ใชร้าคาอา้งองิทีเ่ป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไป และ
มกีารประกาศอยา่งแพรห่ลาย 

• หลักทรัพย/์ตราสารของบรษัิททีด่ าเนนิ
โครงการฯ: ใชว้ธิคี านวณราคาตามเกณฑ์
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 



หลกัเกณฑ ์Carbon Fund (ตอ่)
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 การค านวณ และประกาศ NAV (ตอ่)

- กองคารบ์อนทั่วไป : ค านวณและประกาศ NAV 

ทกุครัง้ทีม่กีารซือ้ขาย/เปลีย่นแปลงเงนิทนุ/

จา่ยเงนิปันผล หรอือยา่งนอ้ยปีละครัง้

- กองคารบ์อนเครดติ : ไมก่ าหนดใหค้ านวณ

และประกาศ NAV 



หลกัเกณฑ ์Carbon Fund (ตอ่)
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 การคนืประโยชนใ์หผู้ถ้อืหนว่ย

- ก าหนดนโยบายและวธิกีารช าระคา่ขายคนื

หน่วยลงทนุ การเฉลีย่คนืทนุ และการจา่ย

เงนิปันผล อยา่งชดัเจนในโครงการ

- การจา่ยเงนิปันผล ตอ้งจา่ยจากก าไรสะสมเทา่นัน้

 การเพิม่และการลดเงนิทนุ

ตอ้งระบเุงือ่นไขและวธิกีารไวอ้ยา่งชดัเจน

ในโครงการ



หลกัเกณฑ ์Carbon Fund (ตอ่)
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 การเปิดเผยขอ้มลู

- งบการเงนิประจ าปีและรายงานประจ าปี : 

จัดท าและสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยและส านักงาน

ภายใน 4 เดอืนนับแตว่นัสิน้รอบปีบญัชี

- รายงานกรณีมเีหตกุารณ์ผดิปกตทิีอ่าจมี

ผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพยส์นิอยา่งมนัียส าคญั : 

จัดท าและสง่ส านักงานโดยไมช่กัชา้



หลกัเกณฑ ์Carbon Fund (ตอ่)
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 การแจกจา่ย/update หนงัสอืชีช้วน

- จัดสง่หรอืแจกจา่ยหนังสอืชีช้วนแกผู่ล้งทนุ 

โดยตอ้งมรีะยะเวลาทีพ่อสมควรแกก่ารที่

ผูล้งทนุจะศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

- update หนังสอืชีช้วนใหเ้ป็นปัจจบุัน 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู และ

เมือ่มกีารเสนอขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ



ประกาศทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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1. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 42/2555  

เรือ่ง หลักเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการ

กองทนุรวมคารบ์อน ลงวันที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2555

2. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 43/2555  

เรือ่ง ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

คารบ์อนกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม ลงวันที ่31 สงิหาคม 

พ.ศ. 2555

3. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 44/2555  

เรือ่ง การจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม และ

การแกไ้ขเพิม่เตมิรายการทางทะเบยีน (ฉบับที ่2)  

ลงวันที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2555



ประกาศทีเ่ก ีย่วขอ้ง (ตอ่)
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4. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ที ่สน. 21/2555  เรือ่ง รายละเอยีด

ของโครงการจัดการกองทนุรวมคารบ์อน ลงวันที ่

31 สงิหาคม พ.ศ. 2555

5. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ที ่สน. 22/2555  เรือ่ง หนังสอืชีช้วน

เสนอขายหน่วยลงทนุของการกองทนุรวมคารบ์อน

ลงวันที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2555



ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฝ่ายจดทะเบยีนหลักทรัพย-์ตราสารหนีแ้ละตราสารอืน่

โทร 0-2695-9694, 0-2695-9616
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สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ


