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หุ้นกู้เพื่ออนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม ปี 2563 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563) 

กลุ่มบรษิัทบทีเีอสมวีสิยัทศัน์และมคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาและด าเนินกจิการของบรษิทัฯเพื่อความยัง่ยนืของสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯจงึไดพ้ฒันากรอบหุน้กู้ (BTSG Green Bond Framework) เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มขึน้ ภายใต้

วตัถุประสงคเ์พื่อน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนจากการออกหุน้กู้ไปใชเ้พื่อลงทุน หรอืช าระคนืหนี้คงคา้ง ในโครงการที่

เกีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบการขนสง่ทีส่ะอาด (Clean Transport)  

กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯได้ผ่านการตรวจสอบรวมถึงได้รับ  Second Party Opinion จาก 

Sustainalytics ซึง่เป็นองคก์รวจิยัอสิระชัน้น า ดา้น ESG และ Corporate Governance โดยไดใ้หค้วามเหน็ว่ากรอบหุน้

กูเ้พื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มนี้มคีวามน่าเชื่อถอื มคีวามส าคญัต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

International Capital Market Association (ICMA)’s Green Bond Principles และ ASEAN Green Bond Principles  

พอรต์โฟลิโอของหุ้นกู้เพื่ออนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

ในเดอืนพฤษภาคม 2562 บรษิัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 5 รุ่น จ านวนรวมทัง้สิน้ 13,000 

ล้านบาท โดย Climate Bonds Initiative ยงัได้รบัรองหุ้นกู้ของบรษิทัว่าเป็นไปตาม Climate Bond Standard ซึ่งเป็น

องคก์รระหว่างประเทศและไม่แสวงหาก าไรทีช่่วยขบัเคลื่อนเงนิทุนขนาดใหญ่ในการแกปั้ญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศอกีดว้ย ซึง่การออกหุน้กูค้รัง้นี้ถอืเป็นหุน้กูเ้พื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มชุดแรกในประเทศไทยทีอ่อกภายใต้เกณฑ์

การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

วนัออก 

ตราสาร 

วนัครบ
ก าหนดอาย ุ

สญัลกัษณ์
ตราสารหนี ้ 

ISIN 
ผูอ้อก
ตราสาร 

สกุลเงนิ 
อตัรา

ดอกเบีย้
(ต่อปี) 

จ านวน 

(ลา้นบาท) 

24/05/2019 24/05/2021 BTSG215A TH0221031501 BTSG THB 2.51% 1,000 

24/05/2019 24/05/2022 BTSG225A TH0221032509 BTSG THB 2.63% 1,300 

24/05/2019 24/05/2024 BTSG245A TH0221034505 BTSG THB 3.15% 3,000 

24/05/2019 24/05/2026 BTSG265A TH0221036500 BTSG THB 3.57% 2,700 

24/05/2019 24/05/2029 BTSG295A TH0221039504 BTSG THB 3.86% 5,000 
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โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  

บรษิทัฯออกหุน้กูเ้พื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เพื่อน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปใชส้ าหรบัลงทุนหรอืช าระคนืหนี้คงคา้งใน

โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีดดงัตารางดา้นล่าง 

ชื่อโครงการ ประเภท 
จ านวนเงนิ
ลงทุน  

(ลา้นบาท) 

จ านวนเงนิลงทุน
ตัง้แต่เริม่โครงการ
ถงึมนีาคม 2563  

(ลา้นบาท) 

จ านวนเงนิลงทุน
จากตราสารหนี้
เพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่นการลงทุน/
ช าระคนืหนี้คงคา้ง
จากการลงทุน  

ระบบขนสง่มวลชน
สายสชีมพ ู

ระบบการขนสง่
ทีส่ะอาด 

49,400 24,950 6,500 
ช าระคนืหนี้คงคา้ง 

100% 
ระบบขนสง่มวลชน
สายสเีหลอืง 

ระบบการขนสง่
ทีส่ะอาด 

46,700 23,580 6,500 
ช าระคนืหนี้คงคา้ง 

100% 

รวมทัง้สิน้ 96,100 48,530 13,000  

 

การจดัสรรเงินลงทุนจากหุ้นกู้เพื่ออนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

สญัลกัษณ์
ตราสารหนี ้

วนัครบ
ก าหนดอาย ุ

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

จ านวนเงนิทีถู่กจดัสรรใน
แต่ละโครงการ 

(ลา้นบาท) 
จ านวน
เงนิที่
จดัสรร
แลว้ (%) 

จ านวนเงนิ
ทีใ่ชเ้พื่อ
ช าระคนื
หนี้คงคา้ง 

(%) 

ช่วงระยะเวลา
การลงทุน
ยอ้นหลงั 

(Look-back 
period for 
refinance ) 

สายสชีมพ ู สายสเีหลอืง 

BTSG215A 24/05/2021 1,000 500 500 100% 100% กรกฎาคม 
2561 – มนีาคม 
2562 (Look-
back period 

0.8 ปี) 

BTSG225A 24/05/2022 1,300 650 650 
BTSG245A 24/05/2024 3,000 1,500 1,500 
BTSG265A 24/05/2026 2,700 1,350 1,350 
BTSG295A 24/05/2029 5,000 2,500 2,500 
มลูค่าเงนิลงทุนจากหุน้กู้

ทัง้หมด 
13,000 6,500 6,500 
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รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ ระบบขนสง่มวลชนสายสชีมพ ู

เสน้ทาง แคราย – มนีบุร ี

จ านวนเงนิลงทุนทัง้โครงการ 49,400 ลา้นบาท 

จ านวนเงนิลงทุนจากตราสารหนี้ 

เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

6,500 ลา้นบาท 

ประเภทการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ระบบการขนสง่ทีส่ะอาด (Clean Transport)  

ลกัษณะโครงการ รถไฟฟ้าสายสชีมพเูป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดีย่ว มรีะยะทางรวม 34.5 กโิลเมตร 

มสีถานีจ านวน 30 สถานี โดยสถานีเริม่ตน้ตัง้อยู่ระหว่างศูนยร์าชการนนทบุรี

และแยกแครายบนถนนรตันาธเิบศร ์ซึง่ผูโ้ดยสารสามารถเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้า

สายสมี่วงไดท้ีส่ถานีนี้ นอกจากนี้ ยงัมจีุดเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าสายสแีดงเขม้ที่

สถานีหลักสี่ เชื่อมต่อกับสายสีชมพูและสายสีเขียวเข้มที่สถานีวัดพระศรี

มหาธาตุ และสถานีสุดทา้ยอยู่ทีแ่ยกรามค าแหง-ร่มเกลา้ ซึง่สถานีนี้ผูโ้ดยสาร

สามารถเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าสายสสีม้ได ้

 

ชื่อโครงการ ระบบขนสง่มวลชนสายสเีหลอืง  

เสน้ทาง ลาดพรา้ว – ส าโรง 

จ านวนเงนิลงทุนทัง้โครงการ 46,700 ลา้นบาท 

จ านวนเงนิลงทุนจากตราสารหนี้ 

เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

6,500 ลา้นบาท 

ประเภทการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ระบบการขนสง่ทีส่ะอาด (Clean Transport)  

ลกัษณะโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว  มีระยะทางรวม 30.4 

กิโลเมตร มีสถานีจ านวน 23 สถานี โดยสถานีเริ่มต้นตัง้อยู่ที่แยกรัชดา-

ลาดพร้าว (รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินระยะแรก) ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับ

รถไฟฟ้าสายสเีทาได้ทีแ่ยกเจรญิราษฎร์ เชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าสายสสีม้ที่แยก

ล าสาล ีและเชื่อมต่อกบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมผิ่านแยกพฒันาการ แยกศรี

นุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนกระทัง่ถึงแยกศรีเทพา และสามารถ

เชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าสายสเีขยีวทีส่ถานีส าโรง สิน้สดุทีถ่นนปู่ เจา้สมงิพราย 

 

 


