BANGPAKOK HOSPITAL
GROUP

ทรัสตเพ�่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาร�มทรัพย
เคร�อโรงพยาบาลบางปะกอก “BHGRT”
•
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•
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•
•
•

* ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของรางหนังสือชี้ชวน (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ผู ไดรับเอกสาร
ฉบับนี้ควรศึกษาขอมูลจากรางหนังสือชี้ชวนดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อกองทรัสต
ผูใหเชาและผูเชากลับทรัพยสินเพ�่อดําเนินการ
มูลคาการเขาลงทุน
มูลคาหนวยทรัสตที่จะเสนอขาย
การกูยืมของกองทรัสต
ราคาประเมินทรัพยสินรวมทั้ง 2 โครงการ
โดยผูประเมินมูลคาอิสระ
นโยบายการจายผลประโยชนตอบแทน
แกผูถือหนวยทรัสต
ผูจัดการกองทรัสต
ทรัสตี
ที่ปร�กษาทางการเง�นรวม

• ผูจัดการการจัดจําหนายรวม
• ผูสอบบัญชี

ผลการดําเนินงานยอนหลังของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน
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ทรัสตเพ�่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาร�มทรัพยเคร�อโรงพยาบาลบางปะกอก
บร�ษัท บางปะกอก ฮอสพ�ทอล กรุป จํากัด (“BHG”)
ไมเกิน [5,200] ลานบาท
ไมเกินประมาณ 4,310 ลานบาท (ไมเกิน 431 ลานหนวย)
เง�นกูยืมจากสถาบันการเง�น ไมเกิน [1,000] ลานบาท
• บร�ษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด : ประมาณ 4,934 ลานบาท
• บร�ษัท ไทยประเมินราคาลินน ฟ�ลลิปส จํากัด : ประมาณ 4,933 ลานบาท
ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด
• ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จํากัด (มหาชน)
• บร�ษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• บร�ษัทหลักทรัพย กรุงศร� จํากัด (มหาชน)
• บร�ษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บร�ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ประมาณการรายไดคาเชาตอปของกองทรัสตสําหรับปที่ 1 ถึง ปที่ 30

BPK9 หนวย: ลานบาท

635

สรุปขอมูลทั่วไปของกองทรัสต

•
•
•
•

หนวย: ลานบาท

คาเชาเร��มตน 350 ลานบาทตอป และเติบโตดวยอัตราคงที่รอยละ 6 ทุก 3 ป
มีการกําหนดอัตราคาเชาที่แนนอน ตลอดอายุสัญญาเชา 30 ป
มีหลักประกันการผิดนัดชําระคาเชา
เง�นประกันการเชา เทากับคาเชารวม 6 เดือน

138

รายได EBITDA
รายได EBITDA
งวด 3 เดือน ป 2563 งวด 3 เดือน ป 2564

ที่มา: รายงานและขอมูลทางการเง�นเพ�่อวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับโรงพยาบาลบางปะกอก 1
และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล ที่ตรวจสอบและสอบทานโดย บร�ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
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โครงสรางกองทรัสต
ผูถือหนวยทรัสต
นักลงทุน
BHG
~15%
~85%

เง�นลงทุน

ผลประโยชนตอบแทน

BHGRT
ทรัพยสินที่ BHGRT จะเขาลงทุน

ดูแลผลประโยชน
ของกองทรัสต
คาธรรมเนียม
บร�หารจัดการ
กองทรัสต

ผูจัดการกองทรัสต

คาธรรมเนียม

• สิทธิการเชาที่ดินและอาคารโครงการ
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ระยะเวลา 30 ป
• กรรมสิทธิ์ในอ�ปกรณทางการแพทยที่สําคัญ

• สิทธิการเชาที่ดินและอาคารโครงการโรงพยาบาล
บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล ระยะเวลา 30 ป
• กรรมสิทธิ์ในอ�ปกรณทางการแพทยที่สําคัญ

ความนาสนใจในการลงทุน

ทรัสตี

1

สินทรัพยที่กองทรัสตจะเขาลงทุนอยู ในทําเลที่ดี มีศักยภาพ และ
เปนโรงพยาบาลหลักในเคร�อ BHG ที่ประสบความสําเร็จ และเปด
ดําเนินการมากวา 27 ปสาํ หรับ BPK 1 และกวา 18 ปสาํ หรับ BPK 9

2

กองทรัสตมโี อกาสเติบโตอยางตอเนือ่ งจากสิทธิ ในการลงทุนเพ�ม� เติม
ในทรัพยสินของกลุม BHG ทั้งที่เปดดําเนินการแลวในปจจ�บันและ
จะขยายเพ��มเติมในอนาคต

3

กองทรัสตมีผลตอบแทนที่มั่นคง จากรายไดคาเชาที่ชัดเจน และเติบโต
ดวยอัตราคงที่ ตลอด 30 ป จากกลุม BHG

4

กองทรัสต ไมมีภาระคาใชจายในการซอมบํารุง ปรับปรุงอาคาร และ
คาใช ในการซอมบํารุงหร�อซื้อทดแทนในกรณีที่อ�ปกรณการแพทย
ชํารุด เสียหาย หร�อเสื่อมสภาพ

5

ธุรกิจใหบร�การทางการแพทยมีแนวโนมการเติบโตที่ดีและ
มั่นคงในอนาคต

6

ผูบร�หารเปนที่ยอมรับในธุรกิจและมีประสบการณ ในธุรกิจ
โรงพยาบาลมามากกวา 40 ป

เง�นกูยืม
ดอกเบี้ยและ
ชําระคืนเง�นตน

ผู ใหสินเชื่อ

คาเชาคงทีแ่ ละกําหนดอัตราการปรับเพ�ม� 6% ทุกๆ 3 ป
ในการตออายุจาํ นวน
9 คราว รวม 30 ป
ผูเชาทรัพยสินกลับ

ใหเชากลับ
ทรัพยสิน

BHG

รายละเอียดทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน
• สถานทีต่ งั้
BPK1

• การใหบร�การ
• ข�ดความสามารถ
• ทรัพยสนิ ทีล่ งทุน
• อายุสทิ ธิการเชา
• ราคาประเมินตํา่ สุด
มาตรฐานที่รองรับ

โครงการโรงพยาบาลบางปะกอก 1 (“BPK 1”)

โครงการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล (“BPK 9”)

2 ซอยสุขสวัสดิ์ 25/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎรบรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
12 ศูนยการแพทย
รองรับผูป ว ยใน 120 เตียง / รองรับผูป ว ยนอก 1,000 คนตอวัน
• สิทธิการเชาทีด่ นิ และอาคารของโครงการ BPK 1 ระยะเวลา 30 ป
• กรรมสิทธิใ์ นอ�ปกรณทางการแพทยทสี่ าํ คัญ
30 ป
ประมาณ 1,973 ลานบาท โดยผูป ระเมินมูลคาอิสระ
HA

362 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
27 ศูนยการแพทย
รองรับผูป ว ยใน 200 เตียง / รองรับผูป ว ยนอก 1,500 คนตอวัน
• สิทธิการเชาทีด่ นิ และอาคารของโครงการ BPK 9 ระยะเวลา 30 ป
• กรรมสิทธิใ์ นอ�ปกรณทางการแพทยทสี่ าํ คัญ
30 ป
ประมาณ 2,960 ลานบาท โดยผูป ระเมินมูลคาอิสระ
HA / JCI

BPK9
เอกสารฉบับนี้มิใชจัดทําข�้นเพ�่อการเสนอขายหลักทรัพย แตจัดทําข�้นเพ�่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยแกผูลงทุนในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยดังกลาวกอนการตัดสินใจลงทุน โดยขอมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไมแตกตางไปจากขอมูลที่ปรากฏในรางหนังสือชี้ชวนที่ไดยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งยังไมมีผลใชบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น ขอมูลในเอกสารฉบับนี้จ�งอาจมีการแก ไขเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนที่ไดยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. มีผลใชบังคับแลว และไดจัดสง
หร�อแจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกผูลงทุนแลว กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชว�จารณญาณในการพ�จารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสต รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหนวยทรัสตนี้ มิไดเปนการแสดงวา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หร�อสํานักงาน ก.ล.ต. แนะนําใหลงทุนในหนวยทรัสตที่เสนอขาย หร�อมิไดประกันราคาหร�อผลตอบแทนของหนวยทรัสตที่เสนอขาย หร�อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหนวยทรัสตแตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหนวยทรัสต

