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หุ้นกู้เพื่ออนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ปี 2564 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีวิสยัทศันแ์ละมีความมุ่งมั่นในการพฒันาและดาํเนินกิจการของบริษัทฯเพ่ือความยั่งยืนของสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม บรษัิทฯ จึงไดจ้ดัทาํกรอบหุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม (Green Bond Framework) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือนาํเงินท่ี

ไดจ้ากการระดมทนุจากการออกหุน้กูไ้ปใชเ้พ่ือลงทนุ หรือชาํระคืนหนีค้งคา้ง ในโครงการและการลงทนุท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบ

การขนสง่ท่ีสะอาด (Clean Transport)  

กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

กรอบหุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มของบรษัิทฯ ไดร้บัความคิดเห็น (Second Party Opinion) จาก Sustainalytics ซึง่เป็นองคก์ร

วิจยัอิสระชัน้นาํ ดา้น ESG และ Corporate Governance โดยไดใ้หค้วามเห็นว่ากรอบหุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มนีม้ีความ

น่าเช่ือถือ มีความสาํคญัต่อการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม และเป็นไปตามมาตรฐาน International Capital Market Association 

Green Bond Principles (ICMA GBP) และ ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS)  

รายละเอียดของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

บรษัิทฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มทัง้หมด 2 ครัง้ จาํนวนเงินรวมทัง้สิน้ 21,600 ลา้นบาท โดยออกหุน้กู้

ครัง้แรกในเดือนพฤษภาคม 2562 จาํนวน 13,000 ลา้นบาท และครัง้ท่ีสองในเดือนพฤศจิกายน 2563 จาํนวน 8,600 ลา้นบาท 

โดย Climate Bonds Initiative ไดร้บัรองหุน้กูข้องบริษัทว่าเป็นไปตาม Climate Bond Standard ซึ่งเป็นองคก์รระหว่าง

ประเทศและไมแ่สวงหากาํไรท่ีช่วยขบัเคลือ่นเงินทนุขนาดใหญ่ในการแกปั้ญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ทัง้นีหุ้น้กูข้อง

บรษัิทท่ีออกในเดือนพฤษภาคม 2562 ถือเป็นหุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มชดุแรกในประเทศไทยท่ีออกภายใตเ้กณฑก์ารเสนอ

ขายหุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และเป็นหุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์

สิง่แวดลอ้มชดุแรกในประเทศไทยท่ีออกและเสนอขายแก่นกัลงทนุสถาบนัและผูล้งทนุรายใหญ่  

บรษัิทฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มรายละเอียดดงันี ้

หุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์

สิง่แวดลอ้ม (24 พ.ค.62)

วนัครบ

กาํหนดอายุ

สญัลกัษณ์

ตราสารหนี ้
ISIN

ผูอ้อก

ตราสาร
สกลุเงิน

อตัราดอกเบีย้

(ตอ่ปี)

จาํนวน 

(ลา้นบาท)

อาย ุ2 ปี 24 พ.ค.64 BTSG215A TH0221031501 BTSG THB 2.51% 1,000 

อาย ุ3 ปี 24 พ.ค.65 BTSG225A TH0221032509 BTSG THB 2.63% 1,300 

อาย ุ5 ปี 24 พ.ค.67 BTSG245A TH0221034505 BTSG THB 3.15% 3,000 

อาย ุ7 ปี 24 พ.ค.69 BTSG265A TH0221036500 BTSG THB 3.57% 2,700 

อาย ุ10 ปี 24 พ.ค.72 BTSG295A TH0221039504 BTSG THB 3.86% 5,000 

รวม 13,000 
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หุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์

สิง่แวดลอ้ม (6 พ.ย.63) 

วนัครบ

กาํหนดอาย ุ

สญัลกัษณ์

ตราสารหนี ้ 
ISIN 

ผูอ้อก

ตราสาร 
สกลุเงิน 

อตัราดอกเบีย้

(ตอ่ปี) 

จาํนวน 

(ลา้นบาท) 

อาย ุ2 ปี 6 พ.ย.65 BTSG22NA TH0221032B04 BTSG THB 2.10% 500 

อาย ุ3 ปี 6 พ.ย.66 BTSG23NA TH0221033B03 BTSG THB 2.44% 4,000 

อาย ุ5 ปี 6 พ.ย.68 BTSG25NA TH0221035B01 BTSG THB 2.86% 1,500 

อาย ุ7 ปี 6 พ.ย.70 BTSG27NA TH0221037B09 BTSG THB 3.11% 2,000 

อาย ุ10 ปี 6 พ.ย.73 BTSG30NA TH022103AB03 BTSG THB 3.41% 600 

รวม       8,600 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหุน้กูร้ะยะยาวสามารถศกึษาไดท่ี้ ขอ้มลูหุน้กูร้ะยะยาว ภายใตเ้มนนูกัลงทนุสมัพนัธ ์

 

โครงการที่ลงทุนจากการระดมทุนของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  

บรษัิทฯ ออกหุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม เพ่ือนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมทนุไปใชส้าํหรบัลงทนุหรอืชาํระคนืหนีค้งคา้งในโครงการ

และการลงทนุท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบการขนสง่ท่ีสะอาด โดยมีรายละเอียดดงัตารางดา้นลา่ง 

ช่ือโครงการ ประเภท 

จาํนวนเงิน

ลงทนุ  

(ลา้นบาท) 

จาํนวนเงินลงทนุ

ตัง้แตเ่ริม่โครงการ

ถึงมีนาคม 2564  

(ลา้นบาท) 

จาํนวนเงินลงทนุจาก

หุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษ์

สิง่แวดลอ้ม (ลา้น

บาท) 

สดัสว่นการ

ลงทนุ/ชาํระ

คืนหนีค้งคา้ง

จากการลงทนุ  

ระบบขนสง่

มวลชนสายสชีมพ ู

ระบบการขนสง่ท่ี

สะอาด 
49,400 34,170 8,850 

ชาํระคืนหนีค้ง

คา้ง 100% 

ระบบขนสง่

มวลชนสายสี

เหลอืง 

ระบบการขนสง่ท่ี

สะอาด 
46,700 34,670 9,000 

ชาํระคืนหนีค้ง

คา้ง 100% 

รวมทัง้สิน้ 96,100 68,840 17,850  

 

 

 

 

https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/debentures-information
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การจัดสรรเงนิลงทุนจากหุน้กูเ้พื่ออนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

ปีท่ีออกหุน้

กูเ้พ่ือ

อนรุกัษ์

สิง่แวดลอ้ม 

สญัลกัษณ์

ตราสารหนี ้

มลูคา่ (ลา้น

บาท) 

จาํนวนเงินท่ีถกู

จดัสรรในแตล่ะ

โครงการ (ลา้นบาท) จาํนวนเงินท่ี

จดัสรรแลว้ 

(บาท) 

จาํนวนเงินท่ี

ยงัไมไ่ดร้บั

การจดัสรร 

(บาท) 

จาํนวนเงินท่ี

จดัสรรแลว้ 

(%) 

จาํนวนเงินท่ี

ยงัไมไ่ดร้บั

การจดัสรร 

(%) 

จาํนวนเงินท่ีใช้

เพ่ือชาํระคืนหนี ้

คงคา้ง (%) 

ช่วง

ระยะเวลา

การลงทนุ

ยอ้นหลงั 

(Look-back 

period for 

refinance) 

สายสี

ชมพ ู

สายสี

เหลอืง 

2562 

 

 

 

 

BTSG215A 1,000 

6,500 6,500 13,000 - 100% 0% 100% 0.8 ปี 

BTSG225A 1,300 

BTSG245A 3,000 

BTSG265A 2,700 

BTSG295A 5,000 

2563 

BTSG22NA 500 

2,350 2,500 4,850 3,750 56.40% 43.60% 56.40% 1.8 ปี 

BTSG23NA 4,000 

BTSG25NA 1,500 

BTSG27NA 2,000 

BTSG30NA 600 

รวมทัง้สิน้ 21,600 8,850 9,000 17,850 3,750     
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รายละเอียดโครงการ 

ช่ือโครงการ ระบบขนสง่มวลชนสายสชีมพ ู

เสน้ทาง แคราย – มีนบรุ ี

จาํนวนเงินลงทนุทัง้โครงการ 49,400 ลา้นบาท 

จาํนวนเงินลงทนุจากตราสารหนี ้

เพ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

8,850 ลา้นบาท 

ประเภทการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม ระบบการขนสง่ท่ีสะอาด (Clean Transport)  

ลกัษณะโครงการ รถไฟฟ้าสายสีชมพเูป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร มีสถานี

จาํนวน 30 สถานี โดยสถานีเริม่ตน้ตัง้อยูร่ะหวา่งศนูยร์าชการนนทบรุแีละแยกแครายบน

ถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงไดท่ี้สถานีนี ้

นอกจากนี ้ยงัมีจุดเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเขม้ท่ีสถานีหลกัสี่ เช่ือมต่อกับสายสี

ชมพูและสายสีเขียวเข้มท่ีสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ และสถานีสุดท้ายอยู่ ท่ีแยก

รามคาํแหง-รม่เกลา้ ซึง่สถานีนีผู้โ้ดยสารสามารถเช่ือมตอ่กบัรถไฟฟา้สายสสีม้ได ้
 

ช่ือโครงการ ระบบขนสง่มวลชนสายสเีหลอืง  

เสน้ทาง ลาดพรา้ว – สาํโรง 

จาํนวนเงินลงทนุทัง้โครงการ 46,700 ลา้นบาท 

จาํนวนเงินลงทนุจากตราสารหนี ้

เพ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

9,000 ลา้นบาท 

ประเภทการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม ระบบการขนสง่ท่ีสะอาด (Clean Transport)  

ลกัษณะโครงการ รถไฟฟา้สายสเีหลอืงเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร มีสถานี

จาํนวน 23 สถานี โดยสถานีเริ่มตน้ตัง้อยู่ท่ีแยกรชัดา-ลาดพรา้ว (รถไฟฟ้าสายสีนํา้เงิน

ระยะแรก) ผูโ้ดยสารสามารถเช่ือมตอ่กบัรถไฟฟา้สายสเีทาไดท่ี้แยกเจรญิราษฎร ์เช่ือมตอ่

กับรถไฟฟ้าสายสีสม้ท่ีแยกลาํสาลี และเช่ือมต่อกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผ่านแยก

พัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอ่ียม จนกระทั่งถึงแยกศรีเทพา และ

สามารถเช่ือมตอ่กบัรถไฟฟา้สายสเีขียวท่ีสถานีสาํโรง สิน้สดุท่ีถนนปู่ เจา้สมิงพราย 

 


