
* ข�อมูลสรุปนี้เป�นส�วนหนึ่งของร�างหนังสือชี้ชวน (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ผู� ได�รับเอกสาร
   ฉบับนี้ควรศึกษาข�อมูลจากร�างหนังสือชี้ชวนดังกล�าวอีกครั้งหนึ่ง

สรุปข�อมูลทั่วไปของกองทรัสต�

ผลการดําเนินงานย�อนหลังของทรัพย�สินที่กองทรัสต�จะเข�าลงทุน

ที่มา: รายงานและข�อมูลทางการเง�นเพ�่อวัตถุประสงค�เฉพาะสําหรับโรงพยาบาลบางปะกอก 1 
และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร�เนชั่นแนล  ที่ตรวจสอบและสอบทานโดย บร�ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

รายได� EBITDA
2561

รายได� EBITDA
2562

รายได� EBITDA
2563

รายได� EBITDA
งวด 3 เดือน ป� 2563

รายได� EBITDA
งวด 3 เดือน ป� 2564

ประมาณการรายได�ค�าเช�าต�อป�ของกองทรัสต�สําหรับป�ที่ 1 ถึง ป�ที่ 30
•  ค�าเช�าเร��มต�น 350 ล�านบาทต�อป� และเติบโตด�วยอัตราคงที่ร�อยละ 6 ทุก 3 ป� 
•  มีการกําหนดอัตราค�าเช�าที่แน�นอน ตลอดอายุสัญญาเช�า 30 ป�
•  มีหลักประกันการผิดนัดชําระค�าเช�า
•  เง�นประกันการเช�า เท�ากับค�าเช�ารวม 6 เดือน
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หน�วย: ล�านบาท

ความน�าสนใจในการลงทุน

ชื่อกองทรัสต�
ผู�ให�เช�าและผู�เช�ากลับทรัพย�สินเพ�่อดําเนินการ
มูลค�าการเข�าลงทุน
มูลค�าหน�วยทรัสต�ที่จะเสนอขาย
การกู�ยืมของกองทรัสต�
ราคาประเมินทรัพย�สินรวมทั้ง 2 โครงการ 
โดยผู�ประเมินมูลค�าอิสระ
นโยบายการจ�ายผลประโยชน�ตอบแทน
แก�ผู�ถือหน�วยทรัสต�
ผู�จัดการกองทรัสต�
ทรัสตี
ที่ปร�กษาทางการเง�นร�วม

ผู�จัดการการจัดจําหน�ายร�วม

ผู�สอบบัญชี

ทรัสต�เพ�่อการลงทุนในสิทธิการเช�าอสังหาร�มทรัพย�เคร�อโรงพยาบาลบางปะกอก
                      บร�ษัท บางปะกอก ฮอสพ�ทอล กรุ�ป จํากัด (“BHG”)
ไม�เกิน [5,200] ล�านบาท
ไม�เกินประมาณ 4,310 ล�านบาท (ไม�เกิน 431 ล�านหน�วย)
เง�นกู�ยืมจากสถาบันการเง�น ไม�เกิน [1,000] ล�านบาท
• บร�ษัท ซิมส� พร็อพเพอร�ตี้ คอนซัลแทนท� จํากัด : ประมาณ 4,934 ล�านบาท 
• บร�ษัท ไทยประเมินราคาลินน� ฟ�ลลิปส� จํากัด : ประมาณ 4,933 ล�านบาท 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล�วของรอบป�บัญชี

            บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
            บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน วรรณ จํากัด
• ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จํากัด (มหาชน) 
• บร�ษัทหลักทรัพย� เมย�แบงก� กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• บร�ษัทหลักทรัพย� กรุงศร� จํากัด (มหาชน)
• บร�ษัทหลักทรัพย� เมย�แบงก� กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บร�ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

สินทรัพย�ที่กองทรัสต�จะเข�าลงทุนอยู�ในทําเลที่ดี มีศักยภาพ และ
เป�นโรงพยาบาลหลักในเคร�อ BHG ที่ประสบความสําเร็จ และเป�ด
ดําเนินการมากว�า 27 ป�สาํหรบั BPK 1 และกว�า 18 ป�สาํหรับ BPK 9 

กองทรสัต�มีโอกาสเตบิโตอย�างต�อเน่ืองจากสทิธิในการลงทุนเพ��มเตมิ
ในทรัพย�สินของกลุ�ม BHG ทั้งที่เป�ดดําเนินการแล�วในป�จจ�บันและ
จะขยายเพ��มเติมในอนาคต

กองทรัสต�มีผลตอบแทนที่มั่นคง จากรายได�ค�าเช�าที่ชัดเจน และเติบโต
ด�วยอัตราคงที่ ตลอด 30 ป� จากกลุ�ม BHG  

กองทรัสต� ไม�มีภาระค�าใช�จ�ายในการซ�อมบํารุง ปรับปรุงอาคาร และ
ค�าใช�ในการซ�อมบํารุงหร�อซื้อทดแทนในกรณีที่อ�ปกรณ�การแพทย�
ชํารุด เสียหาย หร�อเสื่อมสภาพ

ธุรกิจให�บร�การทางการแพทย�มีแนวโน�มการเติบโตที่ดีและ
มั่นคงในอนาคต

ผู�บร�หารเป�นที่ยอมรับในธุรกิจและมีประสบการณ� ในธุรกิจ
โรงพยาบาลมามากกว�า 40 ป� 
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เอกสารฉบับนี้มิใช�จัดทําข�้นเพ�่อการเสนอขายหลักทรัพย� แต�จัดทําข�้นเพ�่อเผยแพร�ข�อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย�แก�ผู�ลงทุนในการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย�ดังกล�าวก�อนการตัดสินใจลงทุน โดยข�อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม�แตกต�างไปจากข�อมูลที่ปรากฏในร�างหนังสือชี้ชวนที่ได�ยื่นต�อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งยังไม�มีผลใช�บังคับตามกฎหมาย ดังนั้น ข�อมูลในเอกสารฉบับนี้จ�งอาจมีการแก� ไขเปลี่ยนแปลงได�  ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย�จะกระทําได�ก็ต�อเมื่อแบบแสดงรายการข�อมูลการเสนอขายหลักทรัพย�และร�างหนังสือชี้ชวนที่ได�ยื่นต�อสํานักงาน ก.ล.ต. มีผลใช�บังคับแล�ว และได�จัดส�ง
หร�อแจกจ�ายหนังสือชี้ชวนให�แก�ผู�ลงทุนแล�ว ก�อนตัดสินใจลงทุน ผู�ลงทุนต�องใช�ว�จารณญาณในการพ�จารณาข�อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต� ในแบบแสดงรายการข�อมูลการเสนอขายหน�วยทรัสต� รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องเป�นอย�างดี การมีผลใช�บังคับของแบบแสดงรายการข�อมูลการเสนอ
ขายหน�วยทรัสต�นี้ มิได�เป�นการแสดงว�า คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หร�อสํานักงาน ก.ล.ต. แนะนําให�ลงทุนในหน�วยทรัสต�ที่เสนอขาย หร�อมิได�ประกันราคาหร�อผลตอบแทนของหน�วยทรัสต�ที่เสนอขาย หร�อรับรองความถูกต�องครบถ�วนของข�อมูลในแบบแสดงรายการข�อมูล
การเสนอขายหน�วยทรัสต�แต�อย�างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต�องครบถ�วนของข�อมูลในแบบแสดงรายการข�อมูลการเสนอขายหน�วยทรัสต�นี้เป�นความรับผิดชอบของผู�เสนอขายหน�วยทรัสต�

371 393 417 442 468 496 526 558 591

350

1 - 3        4 - 6         7 - 9      10 - 12    13 - 15     16 - 18    19 - 21    22 - 24    25 - 27   28 - 30

ทรัสต�เพ�่อการลงทุนในสิทธิการเช�าอสังหาร�มทรัพย�
เคร�อโรงพยาบาลบางปะกอก “BHGRT”

หน�วย: ล�านบาทBPK1        BPK92,740 
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รายละเอียดทรัพย�สินที่กองทรัสต�จะเข�าลงทุน

โครงการโรงพยาบาลบางปะกอก 1 (“BPK 1”) โครงการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร�เนชั่นแนล (“BPK 9”)
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สถานทีต่ัง้

การให�บร�การ

ข�ดความสามารถ

ทรพัย�สินทีล่งทนุ

อายุสิทธิการเช�า

ราคาประเมนิตํา่สุด

2 ซอยสุขสวสัดิ ์25/1 ถนนสุขสวสัดิ ์แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร�บูรณะ กรงุเทพมหานคร 10140

12 ศนูย�การแพทย� 

รองรบัผู�ป�วยใน 120 เตียง / รองรบัผู�ป�วยนอก 1,000 คนต�อวนั

•  สทิธกิารเช�าท่ีดนิและอาคารของโครงการ BPK 1 ระยะเวลา 30 ป�
•  กรรมสิทธ์ิในอ�ปกรณ�ทางการแพทย�ทีสํ่าคญั

30 ป� 

ประมาณ 1,973 ล�านบาท โดยผู�ประเมนิมูลค�าอิสระ

          HAมาตรฐานที่รองรับ

362 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150

27 ศนูย�การแพทย�

รองรบัผู�ป�วยใน 200 เตียง / รองรบัผู�ป�วยนอก 1,500 คนต�อวนั

•  สิทธกิารเช�าท่ีดนิและอาคารของโครงการ BPK 9 ระยะเวลา 30 ป�

•  กรรมสทิธ์ิในอ�ปกรณ�ทางการแพทย�ทีสํ่าคญั

30 ป� 

ประมาณ 2,960 ล�านบาท โดยผู�ประเมินมลูค�าอิสระ

                    HA / JCI

BPK1

BPK9
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โครงสร�างกองทรัสต�

ผู�ถือหน�วยทรัสต�

BHG

BHG

BHGRT

ทรัสตี

ผู�จัดการกองทรัสต�
บร�หารจัดการ
กองทรัสต�

ดูแลผลประโยชน�
ของกองทรัสต�

ดอกเบี้ยและ
ชําระคืนเง�นต�น

ให�เช�ากลับ
ทรัพย�สิน

ค�าเช�าคงทีแ่ละกําหนดอัตราการปรบัเพ��ม 6% ทุกๆ 3 ป� 
ในการต�ออายุจาํนวน 
9 คราว รวม 30 ป�

ผู�ให�สินเชื่อ

ผู�เช�าทรัพย�สินกลับ

เง�นกู�ยืม

ค�าธรรมเนียม

ค�าธรรมเนียม

ทรัพย�สินที่ BHGRT จะเข�าลงทุน

สิทธิการเช�าที่ดินและอาคารโครงการ
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ระยะเวลา 30 ป�
กรรมสิทธิ์ในอ�ปกรณ�ทางการแพทย�ที่สําคัญ

สิทธิการเช�าที่ดินและอาคารโครงการโรงพยาบาล
บางปะกอก 9 อินเตอร�เนชั่นแนล ระยะเวลา 30 ป�
กรรมสิทธิ์ในอ�ปกรณ�ทางการแพทย�ที่สําคัญ

เง�นลงทุน ผลประโยชน�ตอบแทน

~15% ~85%

นักลงทุน


