
 
 
PRESS RELEASE 
3 September 2014 

 ‘IMPACT Growth REIT’ Sets to Launch 
up to THB 20 billion IPO of the Real Estate Investment Trust 

 
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. announces its readiness of the Initial Public Offering 
(IPO) of “IMPACT GROWTH REIT” – the first Real Estate Investment Trust (REIT) in Thailand. The 
REIT will acquire Freehold Assets of IMPACT Muang Thong Thani Project with the transaction size 
up to THB 20,000 million. Indicative IPO Subscription for general investors starts from 8 to 12 
September 2014 with initial offering price ranges from THB 10.30-10.60 per unit. General investors 
can subscribe at THB 10.60 per unit. IMPACT GROWTH REIT is expected to mark its first trading 
day on the Stock Exchange of Thailand on October 1, 2014 having RMI Co.,Ltd. as the REIT 
Manager and Kasikorn Asset Management Co.,Ltd. (KAsset) as the Trustee.  Financial Advisor and 
Joint-Lead Arrangers of the offering are Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc, 
KASIKORNBANK Plc and Kasikorn Securities Plc. 

Mr Anant Kanjanapas, Chairman and Founder of Bangkok Land Plc or BLAND which is the parent 

company of IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. (IMPACT), said: “Today we are delighted to unveil 

official announcement of ‘IMPACT Growth REIT’ , real estate investment trust to invest in freehold assets 

of IMPACT Muang Thong Thani Project which highlights strong potential of our leading exhibition & 

convention center with over 15 years of proven track record and continual development. At the presence, 

IMPACT holds 100% ownership of the assets in the Project including land and buildings under the 

management by team of professionals throughout the past years with zero debt obligation. I am confident 

that IMPACT Growth REIT unit holders will receive optimum benefit from continual growth of asset value 

each year as well.” 

For the establishment of the REIT, IMPACT has appointed professionals with distinguished area of 

expertise to arrange the transaction including Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc, 

KASIKORNBANK Plc and Kasikorn Securities Plc as Financial Advisor and Joint Lead Arrangers and 

KASIKORNBANK Plc as a trustee to create trust and enhance credibility among institutional and general 

investors. 

A point worth mentioning is on return from “IMPACT GROWTH REIT” which may be considered as 

outstanding and serve as an alternative choice of investment for investors as it offers a chance to receive 

distribution that are relatively stable and can be passed on to the next generation due to its freehold 



feature. The REIT will pay out distribution to the trust holders at the rate of at least 90% of the net profit 

per year. 

Mr Paul Kanjanapas, Managing Director of IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. added “IMPACT 

Muang Thong Thani has solid and remarkable performance over the past years. Despite adverse effect 

from uncontrollable factors domestically and internationally, IMPACT management team has persistently 

strived to adapt management strategy to meet changing conditions which has resulted in satisfying target 

performance. Currently, IMPACT Muang Thong Thani Project has been widely regarded as the Largest 

Exhibition & Convention Center in ASEAN, serving more than 8,000 events from all over the world with 

complete facilities to accommodate the influx from the establishment of the ASEAN Economic Community 

(AEC) next year”. 

 

Mr Teeranun Srihong, President of KASIKORNBANK, said “KBank, as the financial advisor and Joint 

Lead Arranger and Kasikorn Asset Management (KAsset) as the Trustee for “IMPACT Growth REIT”, are 

highly confident in the transaction and are certain that IMPACT GROWTH REIT will receive strong 

response from the investors as REIT has similar investment characteristics with Property Funds which are 

already widely known and understood among wide base of investors. In addition, this is a good 

opportunity for general public to own Thailand and ASEAN’s no.1 Exhibition & Convention Center which 

plays a significant role in driving the growth of Thai Economy and will soon become a major trade pillar for 

the upcoming AEC.  

Real Estate Investment Trust with underlying value up to THB 20,000 million will acquire Freehold assets 

of IMPACT Muang Thong Thani Project including IMPACT Arena, IMPACT Exhibition Center, IMPACT 

Forum and IMPACT Forum given the debt portion of approximately 20 percent of total asset.  

MrTeeranun added further that “Real Estate Investment Trust or REIT is a new investment alternative in 

Thailand which will eventually replace the so-called Property Funds. Concept of the REIT is to bundle the 

assets into the real estate investment trust, whilst structure of REIT has been liberalized from existing 

structure of the Property Fund into the ‘trust’ structure which allows more flexibility such as non-restriction 

on the type of real estate that the trust can invest, loosen regulatory constraints and requirement to adopt 

more liberal standards of governance which is believed to enhance Thailand’s capital market standard to 

match with well developed markets in other region such as Singapore, Hong Kong and Japan. Trust will 

be set up by using the proceed from the fund raising to acquire/rent the properties which makes the trust 

equivalent to the pool of assets with trust holders as the ultimate owners of those assets.  REIT Manager 

will manage and maximize benefit from the assets under trusts by renting out the assets or providing 

services while Trustee will monitor and ensure that the REIT Manager manages the trust in accordance 

with the trust deed. Net Profit generated by the Trust will be distributed as the ‘Distribution’ to unit holders. 

Regardless, main benefits from investment are still maintained, that is lower capital is required compared 

with direct investment in real estate which allows wider choice of real estate  



investment to investors while investors can be confident to receive steady return under the management 

of professional property manager with high expertise.” 
 

Mr Montree Sornpaisarn, CEO of Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc, said “The Initial Public 

Offering of IMPACT GROWTH REIT will be made to both institutional investors and retail investors. 

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. will hold 50% of the total offering units. 
 

General investors can subscribe for the units at Kasikorn Securities, Maybank Kim Eng Securities 

(Thailand), KASIKORNBANK, Bank of Ayudhya and CIMB Thai Bank during September 8-11, 2014 within 

hours of operations(9am-4pm) and September 12, 2014 from 9am to 12pm.The initial offering price 

ranges from THB 10.30 – 10.60 per unit. General subscribers are required to subscribe at THB 10.60 per 

unit with a minimum of 2,000 units and in multiples of 100 units. The final offering price depends on the 

book-building result which will be announced no later than 17 September 2014. 

In case that the final offering price is lower than THB 10.60, subscribers will be refunded within 14 days. 

 

Highlights of the assets that IMPACT Growth REIT will acquire can be summarized as follows: 

 Largest Exhibition and Convention Center in South East Asia: with over122,165 sqm. Indoor 

venue space for exhibition and is able to accommodate a large number of visitors. As of March 

31, 2014, IMPACT has captured the highest market shares in Thailand. 

 Easily-accessed location with Large Catchment Area: located close to expressway and can be 

accessed from 5 main roads in Bangkok and Nonthaburi via public transport and/or private 

vehicles as well as a potential of pink-line sky train. 

 Diverse Customers with Growing Occupancy Rate : Each asset serves 3 main groups of 

customers including Public Sector, Domestic Private Sector and International Private Sector. The 

combination of diverse base of customers reduces the reliability to each specific group of 

customer which is an opportunity to generate steady income supported by continual growth of 

occupancy rate every year 

 Highly Experienced Property Manager: IMPACT as a Property Manager has over 15 years of 

experience in managing and operating IMPACT Exhibition & Convention Center. This ensures 

maximum benefit to the REIT given high capability and expertise of the team of professionals. 

 Positive Growth Outlook from Growth of MICE Industry and Economic Growth in the Future: 

Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) has a tendency to grow continuously from 



economic expansion and the introduction of ASEAN Economic Community (AEC) which allows 

REIT to benefit from growth of number of customers. 

In addition, investors will be able to take advantages from opportunities for future growth of the 

IMPACT GROWTH REIT from Rights of First Refusal (ROFR) from IMPACT investment in the 

exhibition & convention center-type assets including existing one and in the future as to raise a 

chance of an increase in total asset value overtime. 

In conclusion, IMPACT Growth REIT is the answer for investors who focus on receiving stable returns 

and being able to accept investment risks close to dividend stock as well as having a chance to 

receive higher distribution from rising asset value in the future. Real Estate Investment Trust is also 

an alternative investment that diversify risk to the investors’ portfolio. 

 
For further information please contact:- 
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. 
Jintana Phongpakdee : Tel: 02 833 5061 and 081 640 0497 
 

Inspire Communications Co. , Ltd. , PR Representative for IMPACT and BLAND  

Nattawan Iamsittipol : Tel : 02 305 8710 / 081 623 6560  
 

KASIKORN BANK :Media Network Management Unit 
Corporate Communications and Relations Department   : Tel: 02 470 2654- 8 
 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 
Investment Banking Department   : Tel: 02 658 6300 ext. 1713/1715 
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ขาวประชาสัมพันธ 
3 กันยายน 2557  
 

“อิมแพ็ค โกรท รีท” พรอมขายแลว 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท มูลคาลงทุนไมเกิน20,000 ลานบาท  

 

 
อิมแพ็คฯ ประกาศพรอมเปดจองซ้ือ “อิมแพ็ค โกรท รีท” ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยครั้งแรกในประเทศไทย 
ระดมทุนเพ่ือซ้ือกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ในศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มูลคาลงทุนรวมไมเกิน 
20,000 ลานบาท เปดจองซ้ือ 8-12 ก.ย. 57 นี้โดยชวงราคาเสนอขายเบ้ืองตนอยูที่ 10.30 - 10.60 บาทตอหนวย ผูลงทุนทั่วไป
สามารถทําการจองซ้ือที่ราคาจองซ้ือ 10.60 บาทตอหนวย คาดเริ่มเทรดในตลาดฯ 1ต.ค. 57 โดยมีบริษัท อารเอ็ม ไอ จํากัด 
เปนผูจัดการกองทรัสตบล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ธนาคารกสิกรไทย และบล. กสิกรไทย ทําหนาที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหนวยทรัสต และมีบลจ.กสิกรไทย ทําหนาที่เปนทรัสตี 
 
นายอนันต กาญจนพาสน ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทแมและผูกอต้ัง บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิ
บิช่ันแมเนจเมนท จํากัด กลาววา "วันนี้เรารูสึกปลาบปล้ืมเปนอยางย่ิงที่ไดฤกษประกาศเปดตัว “อิมแพ็ค โกรท รีท”โดยเปนทรัสตที่จัดต้ัง
ขึ้นเพื่อลงทุนในกรรมสิทธิ์ของทรัพยสินศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ซ่ึงเปนการชูศักยภาพของศูนยแสดงสินคา
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีที่บริษัทฯ ไดสรางและพัฒนามาเปนเวลา 15 ป โดยในปจจุบันอิมแพ็ค เปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินทั้งหมด ทั้งที่ดินและอาคารตางๆ โดยบริหารจัดการดวยความเปนมืออาชีพมาตลอดระยะเวลาที่ผานมา และไมมีภาระหนี้สิน
เงินกูแตอยางใด ผมม่ันใจวาผูลงทุนในหนวยทรัสตอิมแพ็ค โกรท รีทซ่ึงเปรียบเสมือนเปนเจาของรวมในทรัพยสินของศูนยแสดงสินคา
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จะไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่จากการเติบโตของมูลคาทรัพยสินในแตละปดวยเชนกัน” นาย
อนันตกลาว  

การจัดต้ัง  “อิมแพ็ค โกรท รีท”ในคร้ังนี้ อิมแพ็คไดแตงต้ังผูเช่ียวชาญเฉพาะดานทั้งจากธนาคารกสิกรไทย บล. กสิกรไทย และบริษัท
หลักทรัพยเมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหนวยทรัสต และมี
บลจ. กสิกรไทย ปฎิบัติหนาที่เปนทรัสตีเพื่อสรางความเช่ือม่ันตอนักลงทุนทั้งนักลงทุนประเภทสถาบันตางๆ และนักลงทุนทั่วไป  

สวนผลประโยชนสําหรับนักลงทุนที่จะไดรับจาก “อิมแพ็ค โกรท รีท”  นั้นนับวาโดดเดนและเปนทางเลือกในการลงทุนที่ดีสําหรับนักลงทุน
โดยผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับประโยชนตอบแทนจากการลงทุนคอนขางสมํ่าเสมอและกองทรัสตนั้นไมมีวันหมดอายุสามารถสงตอการ
ลงทุนถึงลูกหลานได โดยกองทรัสต จะทําการจายประโยชนตอบแทนในอัตราไมนอยกวา 90% ของกําไรสุทธใิหแกผูลงทุนในแตละป 

นายพอลลกาญจนพาสน กรรมการผูจัดการ บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิช่ันแมเนจเมนท กลาวเสริมวา“โครงการอิมแพ็คเมืองทองธานีนั้นมี
ผลประกอบการที่ดีและโดดเดนมาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา ถึงแมวาจะไดรับผลกระทบทั้งจากปจจัยภายนอกและ
ปจจัยภายในประเทศไทย โดยทีมผูบริหารนั้นไดมีการปรับเปล่ียนกลยุทธในการบริหารงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงสงผลใหผลประกอบการยัง
สามารถเติบโตไดตามเปาหมายโดยปจจุบันโครงการอิมแพ็คเมืองทองธานีจัดวาเปนศูนยจัดนิทรรศการและการประชุม ที่ครบวงจรและ
ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดใหบริการจัดงานมามากกวา 8,000 งานจากทั่วทุกมุมโลก และมีความพรอมที่จะเติบโตคูธุรกิจ
ไทยอยางตอเนื่องพรอมรับAEC ในปหนาอยางแนนอน” 
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นายธีรนันท ศรีหงส กรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปดเผยวา “ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการ
การจัดจําหนายหนวยทรัสต และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย ในฐานะผูดูแลผลประโยชน หรือ ทรัสตี ใหแกทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (IMPACT Growth Real Estate Investment Trust) มีความม่ันใจอยางย่ิงในการนําเสนอ
หนวยทรัสตดังกลาวแกนักลงทุน และเช่ือวาจะไดรับการตอบรับจากนักลงทุนเปนอยางดี  เนื่องจากทรัสต เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย เปนรูปแบบการลงทุนที่มีความคลายคลึงกับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ซ่ึงนักลงทุนรูจักและเขาใจเปน
อยางดีอยูแลว รวมทั้งเปนโอกาสที่ดีที่ประชาชนทั่วไปจะไดมีสวนรวมเปนเจาของศูนยประชุมและศูนยแสดงสินคาอันดับหนึ่งของไทย
และอาเซียน ที่มีบทบาทในการชวยขับเคล่ือนการเติบโตของธุรกิจไทย และจะกลายเปนเวทีการคาที่สําคัญสําหรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้น  

ทั้งนี้ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรทนั้น มีมูลคารวมประมาณ 20,000 ลานบาท โดยจะเปนการลงทุนในกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินในโครงการอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซ่ึงประกอบดวย ศูนยจัดการแสดงอิมแพ็คอารีนา (IMPACT Arena)  ศูนยแสดงสินคาและ
นิทรรศการนานาชาติรวมถึงสถานที่สําหรับจัดงานในรม (IMPACT Exhibition Center) ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอร่ัม(IMPACT Forum)  
และ อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร(IMPACT Challenger) โดยกองทรัสตจะมีการกูยืมประมาณรอยละ 20 ของทรัพยสินรวม   

นายธีรนันท กลาวเพิ่มเติมวา “ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือ รีท (REIT:Real Estate Investment Trust) เปนทางเลือก
การลงทุนรูปแบบใหมสําหรับประเทศไทย ที่เขามาแทนที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund) โดยรูปแบบของรีท คือ การนํา
ทรัพยสินมาจัดต้ังทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยปรับเปล่ียนรูปแบบจากรูปแบบของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมา
เปนทรัสตเพื่อใหมีความเปนสากลมากขึ้น อาทิเชน การไมกําหนดประเภทของอสังหาริมทรัพยที่ทรัสตสามารถลงทุนได การลดขอจํากัด
เร่ืองขอบเขตการดําเนินงาน และมีการกําหนดรูปแบบการกํากับดูแลที่มีความเปนสากลมากขึ้น ซ่ึงจะชวยยกระดับรูปแบบของการลงทุน
ในตลาดทุนใหเหมือนกับประเทศอื่นในภูมิภาคเชน ในสิงคโปร ฮองกง และญ่ีปุน ทรัสตจะทําการจัดต้ังโดยการระดมทุนจากผูลงทุน เพื่อ
นําเงินที่ไดไปซ้ือ/เชาทรัพยสิน ทําใหทรัสตเปรียบเสมือนกองทรัพยสินที่มีผูถือหนวยทรัสตรวมเปนเจาของทรัพยสินดังกลาว ตามสัดสวน
ของหนวยทรัสตที่ถือ โดยมีผูจัดการกองทรัสตทําหนาที่ในการนําทรัพยสินนั้นไปจัดหาผลประโยชนโดยการใหเชา/ใหบริการ และมีทรัสตี
เปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสตเม่ือทรัสตไดรับผลกําไรก็จะนําไปจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต 
ทั้งนี้การลงทุนในรูปแบบของทรัสตยังคงรักษาประโยชนที่สําคัญสําหรับนักลงทุน คือ ไมตองใชเงินลงทุนจํานวนมากเหมือนกับการลงทุน
โดยตรงในอสังหาริมทรัพย ซ่ึงทําใหมีทางเลือกในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยไดหลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกันนักลงทุนก็จะมี
ความม่ันใจในการไดรับผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอภายใตการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยของผูเช่ียวชาญ ” 

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลาววา”การเสนอ
ขายหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรทนั้นจะเสนอขายตอนักลงทุนทั้งที่เปนนักลงทุนสถาบันและนัก
ลงทุนทั่วไป โดยบริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิช่ันแมเนจเมนท จํากัด จะเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 50ของหนวยทรัสตที่เสนอขายทั้งหมด  

นักลงทุนทั่วไปสามารถจองซ้ือไดที่ บล. กสิกรไทย บล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ไดต้ังแตวันที่  8 – 11 กันยายน 2557 เวลา 9:00 น.หรือเวลาเปดทําการ ถึงเวลา 16:00 น. และต้ังแต เวลา 9:00 
น.หรือเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 12:00น.ของวันที่12กันยายน 2557  โดยชวงราคาเสนอขายเบื้องตนอยูที่ 10.30 – 10.60 บาทตอ
หนวย ทั้งนี้นักลงทุนทั่วไปสามารถจองซ้ือหนวยทรัสตตามจํานวนที่ตองการจองซ้ือที่ราคา 10.60 บาทตอหนวยโดยจองซ้ือขั้นตํ่า 2,000 
หนวยและทวีคูณของ 100 หนวย ทั้งนี้ราคาเสนอขายหนวยทรัสตสุดทายจะขึ้นอยูกับผลการสํารวจความตองการซ้ือหลักทรัพย 
(Bookbuilding) โดยจะประกาศภายในวันที่ 17 กันยายน 2557  
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ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายมีราคาตํ่ากวา 10.60 บาทตอหนวยผูจองซ้ือจะไดจะไดรับเงินสวนตางคืนภายใน 14 วัน 

ทั้งนี้ความนาสนใจของทรัพยสินของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรทนั้นสามารถสรุปไดดังนี้ 
 เปนศูนยแสดงสินคาและการประชุมที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่จัดแสดงถึง 122,165 ตร.ม. สามารถรองรับผู

เขาชมงานไดจํานวนมาก ในปส้ินสุด 31 มีนาคม 2557 อิมแพ็คมีสวนแบงการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย 
 มีทําเลที่สะดวกตอการเขาถึง ต้ังอยูใกลจุดขึ้นลงทางดวน สามารถเขาถึงไดจากถนนหลัก 5 สายของกรุงเทพฯและนนทบุรี ทํา

ใหสามารถเดินทางเขาถึงไดทั้งรถสาธารณะและรถสวนบุคคล พรอมโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูในอนาคต  
 มีฐานลูกคาหลากหลาย และมีอัตราใชพื้นที่ที่เติบโตอยางตอเนื่อง ฐานลูกคาของอิมแพ็คประกอบดวย 3 กลุมคือ รัฐบาล 

เอกชน และตางประเทศ ถือเปนการลดการพึ่งพิงรายไดจากกลุมใดกลุมหนึ่ง ซ่ึงเปนการเพิ่มโอกาสสรางรายไดที่มีความม่ันคง 
ตลอดจนมีอัตราใชพื้นที่ที่เติบโตอยางตอเนื่อง 

 ผูบริหารมีความเช่ียวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพยอิมแพ็ค มีประสบการณในการบริหารจัดการศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีมากวา 15 ป ทําใหมีความเช่ียวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตใหเกิดประโยชน
สูงสุดไดอยางมืออาชีพ 

 มีแนวโนมการเติบโตที่ดีจากการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE และเศรษฐกิจ ในอนาคต อุตสาหกรรม Meeting Incentive 
Convention and Exhibition (MICE) มีแนวโนมเติบโตขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน 
(AEC) ทําใหมีโอกาสรับประโยชนจากการเพิ่มขึ้นของผูใชบริการ 

 
นอกจากนี้ผูลงทุนจะไดประโยชนจากโอกาสการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอื่นเพิ่มเติม เนื่องจากกองทรัสตไดรับ
สิทธิปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) จากอิมแพ็คในการลงทุนในทรัพยสินประเภทศูนยแสดงสินคาและนิทรรศการรวมถึงศูนยการ
ประชุมใดๆของอิมแพ็คที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีในอนาคต เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มขึ้นของมูลคาของอสังหาริมทรัพย  
 
โดยสรุปแลวอิมแพ็ค โกรท รีท สามารถตอบโจทยของนักลงทุนที่ใหความสําคัญกับการรับผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอ และสามารถรับความ
เส่ียงไดในระดับที่ใกลเคียงกับการลงทุนในหุนประเภทหุนปนผล รวมทั้งมีโอกาสรับผลตอบแทนสวนเพิ่มจากมูลคาทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต อีกทั้งการลงทุนในทรัสตนั้นยังเปนการลงทุนทางเลือกที่ชวยกระจายความเส่ียงในการลงทุนใหแกนักลงทุนอีกดวย” 

**************************** 
สื่อมวลชนตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ: 
ฝายสื่อสารองคกร บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิช่ันแมเนจเมนท จํากัด 
จินตนา พงษภักดี  โทร: 02 833 5061/ 081 640 0497 
บริษัท อินสไปร คอมมิวนิเคช่ันส จํากัด(ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ อิมแพ็ค และ บีแลนด)  
ณัฐวรรณ เอี่ยมสิทธิผล โทร : 02 305 8710 / 081 623 6560 
ธนาคารกสิกรไทย 
สวนบริหารเครือขายส่ือ ฝายส่ือสารและองคการสัมพันธ โทร.: 02 470 2654-8 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ฝายวาณิชธนกิจ โทร. : 02 658 6300 ตอ 1713 / 1715 
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