
รายงานผลกระทบั สำาหรับัการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน



บัริษัท  ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (“บัริษัท”) 
มีความมุ่งมั ่นในการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมเป็นสำาคัญเพื่อสร้างการเติบัโตทางธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน บัริษัทจึงได้มีการริเริ่มพัฒนา กรอบัหลักเกณ์ฑ์การ
ระดมทุนเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาเงิน
สำาหรับัการลงทุน และ/หรือ การรี ไฟแนนซ์ โครงการ (หรือ
ทรัพย์สิน) ที่มีความเกี่ยวข้องกับักิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม 
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กรอบัหลักเกณ์ฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน
กรอบหลักเกณ์ฑ์การระดมทุนเพ่่อความยั่งยืนถูกจัดทำาข้�นตามมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน Green 
Bond Principles (“GBP”) มาตรฐาน Social Bond Principles (“SBP”) และมาตรฐาน Sustainability 
Bond Guidelines (“SBG”) ที่ออกโดย the International Capital Market Association (ICMA) และ
มาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards (“GBS”) มาตรฐาน ASEAN Social Bond Standards 
(“SBS”) และมาตรฐาน ASEAN Sustainability Bond Standards (“SUS”) ที่ออกโดย the ASEAN 
Capital Markets Forum (ACMF) รวมถึงมาตรฐาน Green Loan Principles (“GLP”) ที่ออกโดย 
the Loan Market Association (LMA)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2563        บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 46



รายงานผลกระทบั สำาหรับัการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

พอร์ตโฟลิโอของหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่่อความยั่งยืนครั�งแรก มูลค่า 6,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 รายละเอียดของหุน้กู้เพ่่อความย่ังยืนมีดังนี�

การจัดสรรเงินที่ ได้รับัจากการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน
บริษัทได้จัดสรรเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้เพ่่อความยั่งยืนครบเต็มจำานวนในวันที่มีการออกหุ้นกู้ฯ โดยนำาเงินไปชำาระคืนเงินลงทุน (Refinance) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงิน ตามหมวดหมู่ของโครงการ
อนุรักษ์สิ�งแวดล้อม และโครงการเพ่่อสังคม ได้แก่ การขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด และโครงสร้างพ่�นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้ ภายใต้กรอบหลักเกณ์ฑ์การระดมทุนเพ่่อความยั่งยืนของบริษัท

ลำาดับั สัญลักษณ์์
ตราสารหนี้

วันออกตราสาร วันครบั
กำาหนดอายุ

อายุตราสาร
(ปี)

อัตราดอกเบัี้ย 
(ต่อปี)

จำานวน
(ล้านบัาท)

1 BEM244A 28/04/2564 28/04/2567 3 1.56% 2,000

2 BEM264A 28/04/2564 28/04/2569 5 2.24% 2,000

3 BEM284A 28/04/2564 28/04/2571 7 2.91% 1,000

4 BEM314A 28/04/2564 28/04/2574 10 3.33%

รวม

1,000

6,000

ชื่อโครงการ หมวดหมู่ของโครงการ วันที่
จัดสรรเงิน

จำานวนเงินที่จัดสรรแล้ว 
(ล้านบัาท)

สัดส่วนการชำาระ
คืนเงินลงทุน

ระยะเวลาการลงทุน
ย้อนหลัง

รถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงิน การขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด และ
โครงสร้างพ่�นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้

28 เม.ย. 2564 6,000 100% พ.ย. 2561 – 
ธ.ค. 2562
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รายงานผลกระทบั
รายละเอียดโครงการเพ่่อความยั่งยืน และผลประโยชน์ด้านสิ�งแวดล้อมและสังคม 

หมายเหตุ
1  มีการลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ่ของจำานวนเที่ยวผู้โดยสารสำาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงิน ซ่ึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย 
2 แนวทางและสมมติฐานที่สำาคัญ่ : การประมาณ์การการลดลงของการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกสำาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงิน มาจากการเปรียบเทียบปริมาณ์การปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกระหว่างรถไฟฟ้า 
   กับรถบัส โดยสมมติว่าในกรณ์ีที่ไม่มีการให้บริการรถไฟฟ้า ผู้โดยสารจะเดินทางโดยใช้รถบัสแทน ซ่ึ่งเป็นการประมาณ์การอย่างระมัดระวัง เนื่องจากในทางปฏิิบัติผู้โดยสารมีแนวโน้มที่จะเดินทางอย่างผสมผสาน 
   โดยใช้รถบัสขนาดเล็ก รถแท็กซ่ี่ และรถยนต์ส่วนตัว ซ่ึ่งมีการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกมากกว่าการใช้รถบัสเพียงอย่างเดียว

ปริมาณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ = จำานวนผู้โดยสาร * (ค่าแฟคเตอร์ของรถบััส – ค่าแฟคเตอร์ของรถไฟฟ้า) *
      ระยะทางเฉลี่ยต่อผู้โดยสาร / 1,000

ชื่อโครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน

รายละเอียด
โครงการ

บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉุลิมรัชมงคล (สายสีน�ำาเงิน) จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”)          
ซ่ึ่งประกอบด้วย ช่วงหัวลำาโพง-บางซ่ื่อ ช่วงหัวลำาโพง-บางแค และช่วงบางซ่ื่อ-ท่าพระ มีระยะทางรวม 48 กิโลเมตร จำานวนทั�งสิ�น 38 สถานี         
โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปีนับจากวันที่เปิดให้บริการครบทั�งสายทางเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2563

 หมวดหมู่ของโครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

จำานวนเที่ยวผู้โดยสาร

ปริมาณ์ CO
2
e ที่ลดได้ต่อปี (ตัน)

ประโยชน์อื่นๆ

การขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด และโครงสร้างพ่�นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้

ให้บริการระบบขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด ช่วยบรรเทาปัญ่หาจราจร รักษาสิ�งแวดล้อม และพัฒนาคุณ์ภาพชีวิตของคนในสังคม 

95,332,386 เที่ยว1 ในปี 2563 (121,939,338 เที่ยว ในปี 2562)

8,125 ตัน2 ในปี 2563 

•  เสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการเดินทาง อาทิ การเพิ�มมาตรการด้านการทำาความสะอาด การพ่นยาฆ่าเชื�อ รณ์รงค์การสวม                      
   หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง
•  การดำาเนินงานตามมาตรการในการบริหารเพ่่อการประหยัดพลังงาน เพ่่อลดการใช้พลังงาน อาทิ ระบบการเบรกที่นำาพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่,
   หลอดไฟ LED, ระบบหมุนเวียนนน�ำาล้างขบวนรถ และ อื่นๆ   
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ชื่อโครงการ

โครงการ

ค่าแฟคเตอร์ 
kgCO

2
e per Passenger-km 

จำานวนผู้โดยสารทั้งปี 
(พันเที่ยว) 

คำานวณ์โดย

ปริมาณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้
(CO

2
e ตัน)

รสบัส

รถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงิน 

รถไฟฟ้า 

0.0160

95,332

0.0054

ค่าแฟคเตอร์ (2.7403 kgCO
2
e/litre) หารด้วย อัตราสิ�นเปลือง (2.85 km/litre) และหารด้วย ความจุ

พาหนะ (60 passengers)

8,125 

ค่าแฟคเตอร์ (0.5986 kgCO
2
e/kwh) หารด้วย อัตราสิ�นเปลือง (0.125 km/kwh) และหารด้วย ความจุ

พาหนะ (886 passengers)

ที่มาของข้อมูล  : ค่าแฟคเตอร์ (รถบัสและรถไฟฟ้า) อัตราสิ�นเปลือง (รถบัส) และความจุพาหนะ (รถบัส) นำามาจากรายงานขององค์การบริหาร  จัดการก๊าซ่เรือนกระจก (องค์การมหาชน) (“อบก.”)
(http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=Y0hKdlpIVmpkSE5mWlcxcGMzTnBiMjQ9)

การประมาณ์การปริมาณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้สำาหรับัรถไฟฟ้า
ระยะทางการเดินทางเฉุลี่ยต่อผู้โดยสารคือ 8.04 กม. อ้างอิงจากจำานวนผู้โดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�ำาเงินในปี 2563 ดังนั�นปริมาณ์การปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ คำานวณ์ได้ดังนี� 
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