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Press Release 

อิมแพค็ โกรท รีท ก ำไรโต 25% จ่ำยปันผล 0.19 บำท 

         คำดอตัรำกำรใช้พื้นท่ีครึ่งปีแรก 55% สงูกว่ำปีท่ีผำ่นมำ 

อิมแพ็ค โกรท รที ประกาศผลประกอบไตรมาส 1’2560/2561 รายได้รวม 564.15 ล้านบาท ก าไรสุทธิ 

316.59 ล้านบาท เติบโต 25% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน พร้อมจ่ายปนัผลทีอ่ตัรา 0.19 บาทต่อหน่วย 

ส าหรบัไตรมาส 2’2560/2561 งานในมอืยงัมต่ีอเนือ่งสวนกระแสเศรษฐกจิ คาดอตัราการใชพ้ื้นทีค่รึง่ปีแรก

ประมาณ 55% สงูกว่าครึง่ปีแรกของปีทีผ่่านมาทีเ่ท่ากบั 51%  

นางสาววนัเพญ็ มุ่งเพยีรสกุล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อาร ์เอม็ ไอ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ทรสัต์เพื่อ

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็ โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผยถงึผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ประจ าปี 

2560/2561 สิน้สุด 30 มถุินายน 2560 ว่า กองทรสัต์ฯมรีายได้ทัง้หมด 564.15 ล้านบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 16% จากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน จากอตัราการใช้พื้นที่เพิม่ขึน้จาก กลุ่มงานแสดงสนิค้าส าหรบัผู้ประกอบการที่มทีัง้จ านวนงานใหม่

เพิม่ขึน้และมกีารขยายพืน้ทีจ่ดังานเดมิเช่นงาน THAIFEX - World of Food Asia พรอ้มกบัมกีารจดัคอนเสริต์ เพิม่มากขึน้

จาก3 งาน เป็น 7 งาน และมกีารจดังาน Convention ระดบันานาชาติ ส่งผลให้อตัราการใช้พืน้ที่ในไตรมาส 1 ประจ าปี 

2560/2561 เท่ากบั 52% สงูกว่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีอ่ตัราใชพ้ืน้ทีเ่ท่ากบั 46% ส าหรบัก าไรสุทธเิท่ากบั 316.59 ลา้น

บาท เติบโต 25% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนมาจากกองทรสัต์สามารถลด ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของกองทรสัต์ลดลง 

14% และ มตีน้ทุนทางการเงนิลดลงได ้6% 

นางสาววนัเพญ็ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ครัง้ที่ 1ประจ าปี 

2560/2561 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ในอตัราหน่วยละ 0.19 บาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยที่มสีทิธิร์บัเงนิปนัผล 24 

สงิหาคม 2560 และก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวนัที ่7 กนัยายน 2560 ถอืเป็นการจ่ายปนัผลครัง้ที ่1 ประจ าปี 

2560/2561 

ส าหรบัทศิทางอตัราการใชพ้ืน้ทีใ่นไตรมาส 2’2560/2561 พบว่า ในไตรมาส 2 อตัราการใชพ้ืน้ทีย่งัคงดขีึน้อย่าง

ต่อเนื่อง จากการประมาณการยอดการจอง (booking) คาดว่าอตัราการใชพ้ืน้ทีใ่นไตรมาส 2 จะเท่ากบั 59% สงูกว่าช่วง

เดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับ 56% โดยส่วนใหญ่มาจากงานประจ าที่เพิ่มการใช้พื้นที่มากขึ้น เช่น มหกรรมหนังสือ 

บิก๊แบ๊ดวู๊ฟ บุ๊คเซลล ์แบงคอก 2017ทีข่ยายจ านวนวนัจดังานเพิม่ขึน้ จาก 12 วนั เป็น 18วนั โดยภาพรวมของอตัราการใช้
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พืน้ทีใ่นครึง่ปีแรกจะดกีว่า ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน คาดการณ์ว่าอตัราการใชพ้ืน้ทีใ่นครีง่ปีแรกจะเท่ากบั 55% สงูกว่า ครึง่

ปีแรกของปีทีผ่่านมาทีอ่ตัราการใชพ้ืน้ทีเ่ท่ากบั 51% 

“แมว้่าภาวะเศรษฐกจิโดยรวมหลายคนมองว่าชะลอตวั แต่ในแง่ของการท าธุรกจิการกระตุน้ยอดขายโดยผ่านงาน

โชว์งานแสดงสนิคา้ต่างๆยงัคงมคีวามจ าเป็น ดงันัน้ การเช่าพื้นที่เพื่อจดักจิกรรมตอนนี้ในส่วนของอมิแพค็ เขา้สู่ภาวะ

ปรกติในระดบัที่เคยเป็น เรามจีุดเด่นคอืผู้เช่าทีป่ระจ าต้องจดังานในทุกปีต่อเนื่อง จงึคาดว่าอตัราการใชพ้ื้นทีท่ ัง้ปีจงึ ไม่

น่าจะต ่ากว่า 50% ตามทีไ่ดค้าดการณ์ไว”้นางสาววนัเพญ็กล่าว 

#  #  #  # 

รายละเอยีดเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ : ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธบ์รษิทั อาร ์เอม็ ไอ จ ากดัโทรศพัท:์ +662-833-5579, Email: 

enquiry@rmicompany.co.th 
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IMPACT Growth REIT showed 25% Net Profit growth with 0.19 baht dividend payment. 

Expected 1H’s occupancy rate at 55%, higher than last year. 

IMPACT Growth REIT has announced the 1Q’2017/2018 performance with the total revenue of 
564.15 million baht with net profit  of 316.59 million baht or 25% growth from the same period of last 
year. Dividend will be paid at the rate of 0.19 baht per unit. For outlook of 2Q’2017/2018, the events 
booking still grow, inspite the economic sluggish. Thus the Trust expected first half occupancy rate 
would be 55% which higher than last year which was at 51%. 

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

REIT said that the performance of 1’2017/2018 ended 30 June 2017 has showed the Trust’s total revenue of 

564.15 million baht or increased 16% from the same period of last year as the increasing of occupancy rate from 

Trade Exhibition events such as new event and existing event that increase exhibition space rental area; THAIFEX 

- World of Food Asia. Also the increasing number of concerst from 3 concerts this quarter last year to 7 concerts 

in this quarter and there was an internation convention so that boosted the occupancy rate in this quarter to 52% 

which higher from the same period of last year which was at 46%. For net profit, the Trust has reported 316.59 

million baht or increased from last year 25% as the Trust could reducded the administrative expenses -14% and 

Finance cost -6%. 

Furthermore, the Company’s board of directors approved the interim dividend payment for the 

1Q’2017/2018 performance at the rate of 0.19 baht per unit with the record date of unitholder registration on 

August 24, 2017, and the payment date on September 7, 2017. This is the 1st interim dividend payment for the 

2017/18 fiscal year. 

For the 2Q’2017/18 Trust’s outlook, the expected occupancy rate will continue to grow better than last 

year as the booking for exhibition space rental area in this period would be around 59% which it is higher than 

the same period of last year which was at 56%. Most come from the increasing of space rental area such as Big 

Bad Wolf Book Sale Bangkok 2017 that increase number of show days from 12 days to 18 days. For the first half 

occupancy rate of this fiscal year would be 55% which higher from the same period of last year which was at 51% 
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“Even with the economic sluggish, in the business management , it requires marketing program to boost 

the revenue via the trade show  thus the exhibition space rental area of the Trust has recovered to the normal 

level that it used to be. The Trust’s strength is that we have repeat events in every year, so that we expected that 

the occupancy rate for 2017/2017 fiscal year woud not be lower than 50%” Miss Wanphen said. 
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