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อิมแพค็ โกรท รีทตงัเป้าปี  2560/2561 รายได้เติบโต 7%  

เตรียมแผนการตลาดดึงลูกค้าทงัในและต่างประเทศ 

อมิแพค็ โกรท รที ประกาศผลประกอบการประจําปี2559/2560 รายได้รวมอยู่ท ี1,911.8 ลา้นบาท กําไรสุทธ ิ

998.7ล้านบาทพร้อมจ่ายปนัผลครงัท ี4 ทีอัตรา 0.15 บาทต่อหน่อย รวมปนัผลทงัปี 0.66 บาท ตังเป้าปี 

2560/2561 รายได้โต 7%  เตรยีมแผนการตลาดดงึลูกคา้ประชุม ทงัในและต่างประเทศ  

นางสาววนัเพญ็ มุง่เพยีรสกุล กรรมการผู้จดัการ บรษัิท อาร์ เอม็ ไอ จํากัด ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัต์เพอื

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็ โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผยถึงผลการดําเนินงานประจําปี 2559/2560 

สนิสุด 31 มนีาคมของปี 2560 วา่ กองทรสัต์ฯ มรีายได้ทงัหมด 1,911.8 ล้านบาท โดยรายได้ของกองทรสัต์ฯ ปรบัตัวลดลง 

10% เมอืเทยีบกบัปีทแีล้วเนืองจากช่วงปลายปีทผีา่นมาอตัราการใช้พนืทีลดลง จากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัว

ลงและมกีารงดงานรนืเรงิ บางประเภท เช่นงานคอนเสรติทีต้องยกเลิก รวมถงึงานแสดงสนิค้าบางงานต้องเลอืนออกไป ทํา

ให้อตัราการใช้พนืทีในปีนีลดลงเหลอื 46% และส่งผลให้กองทรสัต์ มกีําไรสุทธ ิ998.7  ล้านบาท ลดลงจากปีทผ่ีานมา 16%  

นางสาววนัเพญ็ กล่าววา่ ทางคณะกรรมการบรษัิทฯ ได้อนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ครงัที 4 ให้แก่ผู้ถือ

หน่วย ในอตัราหน่วยละ 0.15 บาท โดยกําหนดรายชอืผู้ถอืหน่วยทีมสีทิธริบัเงนิปนัผลวนัที 8 มถุินายน 2560 และกําหนด

จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยในวันที 22 มิถุนายน 2560 การปนัผลครังนีเป็นการจ่ายปนัผลครงัที4ของผลการดําเนินงานปี 

2559/2560 รวมเป็นการจา่ยเงนิปนัผลทงัสนิ 4 ไตรมาส เท่ากบั  0.66 บาท  

สําหรบัภาพรวมรายได้ของปี 2560/2561 นัน กองทรสัต์ตังเป้าจะมรีายได้จากการให้บรกิารพนืที เท่ากับ 2,045 

ล้านบาทหรอืเพมิขนึประมาณ 7%.เมอืเทยีบกับรายได้ปีทีผ่านมา และมอีตัราการใช้พนืทีมากกวา่ 50% โดยมีงานใหม่เพมิ

ขนึมาอกี 10 งาน รวมมงีานทังปี 1,000 งาน  

“ปี 2560/2561 คาดว่ารายได้จากการให้บริการพืนทีจะฟืนตัวขนึจากกลุ่มงาน คอนเสริ์ต และบันเทิงทีจะเรมิ

ปรบัตัวดีขึน พรอ้มกันนันผู้บรหิารอสังหารมิทรพัย์ มแีผนทางการตลาดเพอืดึงลูกค้ากลุ่มการประชุมขนาดเล็ก กลุ่มงาน

แต่งงาน โดยมีการเพมิคุณภาพและเทคโนโลยีการจดังานให้อยู่ในระดับพรเีมยีม มีการบรกิารอย่างครบวงจร พรอ้มกับได้

เตรยีมออกพบลูกคา้ในต่างประเทศอยา่งต่อเนือง เพอืเสนอสถานทจีดัประชุมและทพีักเป็นแบบ package รวม ซึงคาดวา่จะ

ได้ผลตอบรบัทีด”ี  

#  #  #  # 
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IMPACT Growth REIT target 2017/2018 revenue growth at 7%  

Launch marketing plan to boost international and domestic customers 

IMPACT Growth REIT announced annual performance for 2016/2017 with revenue totaling 1,911.8 million baht and 

net profit at 998.7 million baht. The trust is ready to pay its 4th dividend at 0.15 baht per unit or the total of 0.66 baht 

per unit in this fiscal year. Target revenue growth for 2017/2018 is 7%, planning to use marketing campaign to 

boost international and domestic meetings.  

Miss Wanphen Mungpiensakul, Managing Director of RMI Co, Ltd. the REIT Manager of IMPACT Growth Real 

Estate Investment Trust (IMPACT Growth REIT), said the trust showed total revenue of 1,911.8 million baht for 

the April 2016 -March 2017 period. Its revenue fell -10% when compared with last year because the decreasing 

occupancy rate as the economic slowdown and the mourning period after October 13, 2016 so that entertainment 

events and exhibition events were postponed and cancelled. This made the occupancy rate for year 2016/2017 

dropped to 46% thus the trust has reported the net profit for 998.7 million baht or reduced by -16% 

Miss Wanphen continued that the company’s board of directors approved to pay dividend to the trust’s 

unitholders for the fourth time at 0.15 baht per unit, the closing of unitholder registration on June 8, 2017, and the 

payment on June 22, 2017. This was the fourth dividend payment or the total of 0.66 baht per unit in the fiscal 

year of 2016/2017  

For the 2017/2018 fiscal year, IMPACT Growth REIT expected its service income at 2,045 million baht 

or increase by 7% from the previous fiscal year, and the average occupancy rate will be higher than 50% with 10 

new events. Total events to be held at its IMPACT Muang Thong Thani will be 1,000 for the whole year. 

“In 2017/2018 we expected the venue service income would recover from the concert and entertainment 

events that adjusted to be better from last year, along with the Property Manager has planned to launch the 

marketing campaign to reach for the small group meeting and wedding event by increasing quality and 

technology to be the venue with premium and full service provider. Also the Property Manager has considered to 

do roadshow in abroad to offer meeting venue and hotel room in total package, this is expected to have good 

feedback result” 

#  #  #  # 
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