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‘IMPACT GROWTH REIT’ Created a Striking Phenomenon 

With a 4.1-Fold Oversubscription  
 
‘IMPACT Growth REIT’, the first Real Estate Investment Trust in Thailand, created a striking 
phenomenon during its initial offering for institutional and retail investors at Kasikorn Securities, 
Maybank Kim Eng Securities (Thailand), KASIKORNBANK, Bank of Ayudhya and CIMB Thai Bank, 
during 8-12 and 17-19 September 2014.  
 
‘IMPACT Growth REIT’ has captured wide attention of investors, with oversubscriptions in BOTH 
the institutional and public retail quota as stipulated in the prospectus. The oversubscribed 
institutional investor portion includes many renowned financial investors such as insurance 
companies, mutual funds, banks and other financial institutions. 
 
The public retail demand is especially encouraging, with demand for subscriptions of the trust 
units exceeded the offering size by 4.1 fold of the initial public retail quota allocated for retail 
investors (in reference to the prospectus) on the closing day.  ‘IMPACT Growth REIT’ will start 
trading on the Stock Exchange of Thailand in early October 2014 with the final public offering price 
of 10.60 baht per unit, the highest in its initial suggestive price range of 10.30-10.60 baht per unit, 
reflecting tremendous confidence in both institutional and retail investors. 
 
Mr Paul Kanjanapas, Managing Director of IMPACT Exhibition Management Co., Ltd., said “I’m very 
excited that ‘IMPACT GROWTH REIT’ has captured a huge public interest and received an excellent 
feedback from both institutional and retail investors with 4.1 times retail oversubscribed on the 
closing day of Initial Public retail quota. Due to this outrageous demand, we have decided to allocate 
more units for the public retail quota.  However, the cake is still not big enough for sharing with 
every investor, therefore a RANDOM system will be employed by the SET to fairly arrange the 
allotment. However, there will still be a large amount of retail investors who will not be able to 
subscribe and I sincerely apologize for that.   
 
“I am also delighted to know that there are also tremendous oversubscribed demands from 
renowned institutional investors who are confident to invest in REIT, which significantly drive 
‘IMPACT Growth REIT’, Thailand’s first ever Real Estate Investment Trust, to be more stable and 
credible.” 
 
“In addition, the solid and remarkable business performance of IMPACT has shown a continued 
growth each year with booking of exhibition spaces throughout the year made by existing customers 
who organize the event every year as well as new customers. Therefore, I believe that ‘IMPACT 
Growth REIT’ will be a great alternative for long-term investors who are looking for steady and high-
yield returns as the REIT will pay out distribution to trust holders up to four times per year which is 
obviously outstanding and different from other types of investment. The dividends will come from 
90 percent of the net profits derived from the rental of exhibition and convention spaces. In 
addition, the IMPACT Growth REIT is freehold, meaning this investment does not have an expiration 
date and can be transferred to your descendant infinitely.” 
 



“It has been over 15 years that Bangkok Land developed IMPACT Muang Thong Thani, the largest 
one-stop-solution exhibition and convention center in South East Asia, serving over 8,000 events 
from all over the world, having over 100 million visitors, and ready to grow its business together with 
the Thai economy. Combined with our potential landmark and our first-class-one-stop services, 
investors will have a greater opportunity to receive optimum benefits from continual growth of asset 
value each year as well” Mr Paul concluded. 
 
Mr. Panop Ansusinha, Investment Banking Business Division Head, KASIKORNBANK Plc as a Joint-
Lead Arranger revealed that IMPACT Growth REIT has received overwhelming response from 
investors that have subscribed through KBank branches. The Initial Public Offering had been 
oversubscribed since the first day of the subscription period with continuous flow of investors into 
the branches throughout the subscription period. We are proud to be part of the success of the 
offering of IMPACT Growth REIT as Thailand’s first REIT with Kasikorn Asset Management acting as 
the trustee of REIT, the first entity that has been granted trustee license in Thailand. Also, the 
offering is considered as another step of Thailand’s Capital Market to offer more liberalized financial 
product as an investment alternative to the investors. After the closing of subscription period, 
relevant subscription data will be compiled and passed to Settrade Dot Com Co., Ltd. (SETTRADE) for 
allotment of the REIT units using Random Method. Investors can check final Allotment Result via 
www.impactgrowthreit.com and www.settrade.com or via SET Call Center Tel. 02-229-2222. 
Subscription Proceeds will be refunded to subscribers who have not been allocated with the units 
within this September. 

 
Mr. Montree Sornpaisarn, Chief Executive Officer of Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public 
Company Limited, said that Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 
(“MBKET”) acts as Financial Advisor and Joint Lead underwriter in this engagement. We, along with 
KASIKORNBANK and KASIKORN Securities, successfully closed the offering with a positive feedback 
from both retail and institution investors, consisting mutual funds, insurance companies and local 
bank. The positive feedbacks echo investors’ view on IMPACT Growth REIT as a quality long term 
investment. Given the current volatile market situation, a financial product such as IMPACT Growth 
REIT deems to be a great choice for investors who look for an investment with consistent return over 
the long run.  IMPACT Growth REIT invested to gain an ownership of 4 exhibition and convention 
centers comprising IMPACT Challenger, IMPACT Exhibition, IMPACT Forum, and IMPACT Arena. 
Altogether, IMPACT Growth REIT will own the largest indoor exhibition and convention center in 
Southeast Asia. Its fully equipped facilities and one-stop- service concept makes IMPACT 
Muangthong Thani a leader in Thailand’s MICE industry with highest market shares. Moreover, the 
REIT is expected to enjoy a strong growth momentum in MICE business. IMPACT Growth REIT will be 
the first REIT listed on The Stock Exchange of Thailand. The listing is viewed as a great development 
of Thailand capital market as it offers another financial instrument available for investors, driving 
Thai stock market on par with other international stock market, where trust units have been traded 
for years. 

IMPACT GROWTH REIT is opened its first trading day on the Stock Exchange of Thailand on October 
1, 2014. 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 
KASIKORN Asset Management Co., Ltd. as a trustee to create trust and enhance credibility among 
institutional and general investors. 
 
 
 
 
 

http://www.impactgrowthreit.com/
http://www.settrade.com/
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ขา่วประชาสมัพนัธ์ 

18 กนัยายน 2557  

“อิมแพค็ โกรท รีท” แรงทะลุพกัิด   

สร้างปรากฏการณ์ด้วยยอดจองจาํหน่ายเกินกว่า 4 เท่า  
  

“อิมแพ็ค โกรท รีท ” ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครัง้แรกในประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์หลังจากเปิดให้นัก

ลงทุนทั่วไปได้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตัง้แต่วันที่ 8-12 และ 17-19 กันยายนที่ผ่านมา ที่ บล.กสิกรไทย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) และธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปรากฏว่า “อิมแพ็ค โกรท รีท” 

ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นจากนักลงทุน ด้วยยอดการจองซือ้เกินกว่าที่จัดสรรไว้จากทัง้นักลุงทุนสถาบันและนักลงทุน

รายย่อย ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน โดยส่วนของนักลงทุนสถาบันที่จองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นีร้วมถงึนักลงทุนทาง

การเงนิที่มืชื่อเสียงจาํนวนมาก อาทิ บริษัทประกันภยั กองทุนรวม ธนาคารและสถาบันการเงนิอื่น  ๆ
 

ความต้องการหนว่ยทรัสต์จากนกัลงทนุรายยอ่ยเห็นได้อยา่งชดัเจน ด้วยยอดการจองซือ้หนว่ยทรัสต์จํานวนเกินกวา่ 4 เทา่ของยอด

จดัสรรเบือ้งต้นสาํหรับนกัลงทนุรายยอ่ย (ตามเง่ือนไขท่ีได้มีการระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน) ในวนัสดุท้ายของการปิดจองหนว่ยทรัสต์

สาํหรับนกัลงทนุทัว่ไป “อิมแพ็ค โกรท รีท ” พร้อมแล้วท่ีเปิดซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 

ในราคาเสนอขายสดุท้ายท่ี 10.60 บาท ตอ่หนว่ย ซึง่เป็นยอดราคาเสนอขายสงูสดุท่ีได้ตัง้ไว้จากราคาเสนอขายเบือ้งต้นท่ี 10.30-10.60 

บาท ตอ่หนว่ย แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมัน่อยา่งสงูของทัง้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายยอ่ย 
 

นายพอลล์กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชัน่แมเนจเม้นท์จํากดั กลา่ววา่ “ผมรู้สกึตื่นเต้นเป็นอยา่งยิ่งท่ี  

“อิมแพ็ค โกรท รีท ” ได้รับความสนใจและมีผลตอบรับอยา่งดีเยี่ยมจากนกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุทัว่ไป โดยมียอดจองหนว่ยทรัสต์

จากนกัลงทนุรายยอ่ยเกินกวา่ 4 เทา่ ของยอดจดัสรรเบือ้งต้นในวนัปิดการจองเน่ืองจากความต้องการลงทนุในกองทรัสต์สงูมาก เราจึง

ตดัสนิใจท่ีจะจดัสรรหนว่ยทรัสต์แก่นกัลงทนุรายยอ่ยเพ่ิมเติม อยา่งไรก็ตาม อิมแพ็ค โกรท รีท ไมไ่ด้ใหญ่เพียงพอท่ีจะจดัสรรให้แก่นกั

ลงทนุทกุคน ดงันัน้ เราจึงต้องจดัระบบการสุม่ โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือทําการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่นกัลงทนุอยา่ง

ยตุิธรรมท่ีสดุ อยา่งไรก็ตาม จะมีนกัลงุทนุรายยอ่ยจํานวนมากไมส่ามารถได้รับการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึง่ผมต้องถือโอกาสนีก้ราบขอ

อภยัมา ณ ท่ีน่ีด้วยนะครับ” 
 

“ผมรู้สกึยินดีมากท่ีได้ทราบวา่ยอดการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ท่ีทว่มท้นในครัง้นีม้าจากนกัลงทนุสถาบนัช่ือดงัจํานวนมาก ซึง่มีความมัน่ใจ

ท่ีจะร่วมลงทนุกบั “อิมแพ็ค โกรท รีท” การร่วมลงทนุของนกัลงทนุสถาบนัช่ือดงัเหลา่นีจ้ะช่วยผลกัดนัให้ “อิมแพ็ค โกรท รีท” มีความ

มัน่คง และนา่เช่ือถือมากขึน้” นายพอลล์ กลา่วเสริม 
 

นอกจากนี ้ ผลประกอบการธุรกิจของ อิมแพ็ค มีอตัราการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองทกุปีด้วยยอดการจองพืน้ท่ีจดังานเต็มตลอดทัง้ปีจาก

ลกูค้ารายเดิมท่ีจดัประจําตอ่เน่ืองทกุปีและลกูค้ารายใหม ่ ดงันัน้ ผมเช่ือมัน่วา่ “อิมแพ็ค โกรท รีท”  จะเป็นทางเลอืกท่ีดีสาํหรับนกั

ลงทนุระยะยาวท่ีต้องการรับเงินปันผลอยา่งสมํ่าเสมอท่ีสามารถสง่ตอ่ถึงลกูหลานได้โดยไมม่ีวนัหมดอาย ุนอกจากนี ้“อิมแพ็ค โกรท 

รีท” ยงัจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นสงูสดุไมเ่กิน 4 ครัง้ตอ่ปี ทําให้มีความโดดเดน่และแตกตา่งจากการลงทนุแบบอ่ืนๆ อยา่งชดัเจน 

โดยกองทรัสต์จะจ่ายเงินปันผลนัน้ไมน้่อยกวา่ 90% ของกําไรสทุธิของกองทรัสต์ท่ีสว่นใหญ่จะมาจากการให้เช่าพืน้ท่ีในสว่นของการ

จดันิทรรศการและการประชมุ นอกจากนี ้นกัลงทนุจะมีโอกาสได้รับกําไรสว่นเพ่ิมจากมลูคา่ของหนว่ยทรัสต์ท่ีเพ่ิมขึน้ตามมลูคา่

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์อีกด้วย 

 



ตลอด 15 ปี ท่ีบางกอกแลนด์ได้พฒันาเมืองทองธานี ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

มียอดการจดังานมากกวา่ 8,000 งาน จากทัว่ทกุมมุโลก มีผู้ เข้าชมกวา่ 100 ล้านคน เราพร้อมท่ีจะเติบโตเคียงข้างเศรษฐกิจไทยด้วย

ทําเลท่ีมีศกัยภาพสงูและการบริการแบบครบวงจร นกัลงทนุมีโอกาสท่ีจะได้รับผลประโยชน์จากการเพ่ิมมลูคา่ของท่ีดินและทรัพย์สนิ

ตอ่ไปในอนาคต” นายพอลล์ กลา่วสรุป 
 

นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสกิรไทยจํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการการจดัจําหนา่ยร่วม เปิดเผย

วา่อิมแพ็คโกรทรีทได้รับการตอบรับท่ีดีจากนกัลงทนุท่ีมาจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผา่นสาขาของธนาคารอยา่งล้นหลามโดยมียอดจองสงูกวา่

สดัสว่นหนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขายตอ่นกัลงทนุรายยอ่ยตัง้แตว่นัแรกท่ีเปิดให้จองซือ้และมีนกัลงทนุเข้ามาซือ้หนว่ยทรัสต์อยา่งตอ่เน่ือง

ตลอดช่วงระยะเวลาการจองซือ้ท่ีผา่นมา ธนาคารรู้สกึเป็นเกียรติท่ีได้มีสว่นร่วมในความสาํเร็จในการเสนอขาย “อิมแพ็คโกรทรีท”  ซึง่

เป็นทรัสต์กองแรกของเมืองไทย และมีบลจ. กสกิรไทยร่วมในความสาํเร็จครัง้นีด้้วยในฐานะทรัสตีโดยเป็นทรัสตีท่ีได้รับอนญุาตเป็น

รายแรกของประเทศไทย  
 

นอกจากนี ้ ถือเป็นก้าวใหมข่องตลาดทนุของประเทศไทยท่ีนําเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีมีความเป็นสากลเพ่ือเป็นทางเลอืกทางการ

ลงทนุให้กบันกัลงทนุ โดยหลงัจากปิดการเสนอขาย ผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ทกุรายได้รวมรวมข้อมลูการจองซือ้ทัง้หมดและจดัสง่ให้ 

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากดั (SETTRADE) ทําการจดัสรรโดยวิธีสุม่คดัเลอืก (Random) ทัง้นี ้นกัลงทนุสามารถตรวจสอบผลการ

จดัสรรหนว่ยทรัสต์ฯผา่นเว็บไซต์ www.impactgrowthreit.com และ www.settrade.com หรือสอบถามท่ี SET Call Center โทร.02-

229-2222 โดยผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์จะทําการคืนเงินให้กบัผู้จองซือ้ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ภายในเดือนกนัยายน นี ้ 
 

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) กลา่ววา่ ในฐานะ

ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยร่วม มีความภาคภมูิใจเป็นอยา่งยิ่งตอ่ความสาํเร็จของการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ “อิม

แพ็ค โกรทรีท”  ท่ีได้รับกระแสตอบรับท่ีร้อนแรง จากนกัลงทนุรายยอ่ยและนกัลงทนุสถาบนัทัง้กองทนุ บริษัทประกนัชีวิต และธนาคาร  

เรียกได้วา่ได้รับความสนใจอยา่งสงูจากนกัลงทนุในวงกว้างเน่ืองจากทรัสต์อิมแพ็คโกรทเป็นทางการเลอืกการลงทนุท่ีนา่สนใจ  
 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานการณ์การลงทนุในขณะนีท่ี้มีความผนัผวน โดยเป็นการลงทนุท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีมัน่คงและ

สมํ่าเสมอในระยะยาว นกัลงทนุเลง็เห็นถึงโอกาสในการเข้าร่วมลงทนุเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ ( Freehold Ownership) ของทรัพย์สนิท่ีมี

ความโดดเดน่อยา่ง โครงการอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึง่ถือเป็นผู้ นําในธุรกิจไมซ์  (Meeting Incentive Convention Exhibition) ระดบั

แนวหน้า ท่ีครองสว่นแบง่การตลาดสงูสดุและยงัมีศกัยภาพในการเติบโตในอนาคตจากการขยายตวัของธุรกิจไมซ์ในภมูิภาคจากการท่ี

มีพืน้ท่ีจดัแสดงงานใหญ่ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
 

ทางบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ฯ เช่ือมัน่วา่“อิมแพ็ค โกรท รีท”จะเป็นอีกหนึง่ความภาคภมูิใจของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีมี

กองทรัสต์กองแรกของประเทศไทยเข้าจดทะเบียนและทําการซือ้ขายวนัแรกในช่วงต้นเดือนตลุาคม ซึง่การเข้าจดทะเบียนซือ้ขายครัง้

แรกของกองทรัสต์นี ้ถือเป็นอีกหนึง่ความสาํเร็จในการพฒันาตลาดทนุไทย เพราะได้เพ่ิมทางเลอืกในการลงทนุใหมใ่ห้กบันกัลงทนุ 

ทดัเทียมกบันานาชาติท่ีหลกัทรัพย์ประเภททรัสต์นัน้เป็นท่ีนิยมในกลุม่นกัลงทนุมายาวนาน 

**************************** 

“อิมแพ็ค โกรท รีท”พร้อมท่ีจะเปิดทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 อนึง่การจดัตัง้ “อิมแพ็ค โกรท รีท” ในครัง้

นี ้อิมแพ็คได้แตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านรวมถึง บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ธนาคารกสกิรไทย และ บล. กสกิรไทย ทํา

หน้าท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ และมีบลจ.กสกิรไทย ทําหน้าท่ีเป็นทรัสตีเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่

ตอ่นกัลงทนุทัง้นกัลงทนุประเภทสถาบนัตา่งๆ และนกัลงทนุรายยอ่ยทัว่ไป  

 

 

http://www.impactgrowthreit.com/
http://www.settrade.com/


สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: 

 

บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จาํกัดสาํนกังานฝ่ายสือ่สารองค์กรโทร. 02 833 5061-2 

บริษัท อินสไปร์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จาํกัด(ท่ีปรึกษาประชาสมัพนัธ์ บางกอกแลนด์ และ อิมแพ็ค)โทร.02 305 8710 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)สว่นบริหารเครือขา่ยสือ่ ฝ่ายสือ่สารและองค์การสมัพนัธ์ โทร. 02 470 2654-8 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)ฝ่ายวาณิชธนกิจ โทร. 02 658 6300 ตอ่ 1713  

 


