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Press Release 

อิมแพค็ โกรท รีท คาดรายได้สงูสดุในรอบ 3 ปี 

 โชวก์ าไร 9 เดือนแรกเติบโต 22% 

อมิแพค็ โกรท รทีคาดการณ์รายไดปี้ 2560/2561 สูงสุดในรอบ 3 ปี ไดแ้รงหนุนจากงานคอนเสริต์ และงาน
Convention จากต่างประเทศ ดนัยอดรายได้พุ่ง ล่าสุดประกาศรายได้ 9 เดอืนแรก 1,756  ล้านบาท ก าไร 
987 ลา้นบาท จา่ยปนัผล 9 เดอืนแรก 0.60 บาท  

 นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์อมิแพค็ โกรท เปิดเผยว่า ภาพรวมรายไดข้องกองทรสัตฯ์ในปีนี้
ถือว่าดมีาก มอีตัราการใช้พื้นที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา และเมื่อมองไปถึงอัตราการจองพื้นที่ของกองทรสัต์ฯ จนถึงสิน้เดอืน 
มนีาคม 2561 แลว้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์าดว่าปีนี้จะเป็นปีทีก่องทรสัตฯ์ มรีายไดส้งูทีส่ดุในรอบ 3 ปี  

ทัง้นี้ส าหรบัการเตบิโตของรายไดข้องกองทรสัต์ฯ 9 เดอืนแรกมาจากจ านวนงานคอนเสริต์ทีเ่พิม่ขึน้จากปีทีผ่่าน
มา โดยมจี านวนคอนเสริต์ทัง้สิน้ 26 คอนเสริต์ เทยีบกบั 9 เดอืนแรกของปีทีแ่ลว้ทีเ่ท่ากบั 15 คอนเสริต์ นอกจากนัน้ยงัมี
งานประชุมระดบันานาชาต ิ(Convention) และ งาน Trade exhibition  จากกลุ่มลูกคา้ใหม่ และลูกคา้เดมิทีข่ยายพืน้ทีก่าร
จดังาน พรอ้มกนันัน้รายไดจ้ากการให้บรกิารพืน้ทีจ่ดัเลีย้งกเ็พิม่ขึน้จากการทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตฯ์ ได้
ท าแผนการตลาดเปิดกลุ่มลูกคา้ใหม่คอืกลุ่มจดัเลีย้ง ประชุม ระดบักลาง และเลก็ ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ีท าใหม้ี
รายไดใ้นสว่นของการใหบ้รกิารพืน้ทีจ่ดัเลีย้งเพิม่มากขึน้ 

 นางสาววนัเพญ็ มุ่งเพยีรสกุล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อาร ์เอม็ ไอ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์  ทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็ โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผยถึงผลการด าเนินงาน 9 เดอืนแรก 
ประจ าปี 2560/2561 สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560 ว่า กองทรสัตฯ์มรีายไดท้ัง้หมด 1,756 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้  16% จาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากอตัราการใชพ้ืน้ที่เพิม่ขึน้จากกลุ่มงานประชุมระดบันานาชาติ และงาน คอนเสริ์ต  ส่งผลให้
อตัราการใชพ้ืน้ที่ของกองทรสัตฯ์ 9 เดอืนแรก ประจ าปี 2560/2561 เท่ากบั 53% สงูกว่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีอ่ตัราใช้
พื้นที่ประมาณ 50%  โดยกองทรสัต์ฯ มกี าไรสุทธเิท่ากบั  987 ล้านบาท เติบโต 22% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทาง
คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ครัง้ที ่3 ประจ าปี 2560/2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใน
อตัราหน่วยละ 0.21 บาท โดยก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ในวนัที่ 8 มนีาคม2561 ถือเป็นการจ่ายปนัผลครัง้ที ่3  
ประจ าปี 2560/2561 และคดิเป็นจ่ายปนัผล 9 เดอืนแรกทัง้หมดเท่ากบั 0.60 บาท ซึง่สงูกว่าปีทีผ่่านมาทีเ่ท่ากบั 0.51 บาท  
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IMPACT Growth REIT aims revenue to hit all time high 
Showed 9M’2017/2018 Net Profit grew at 22% 

 

IMPACT Growth REIT projected FY2017/2018 revenue to hits 3 year all time high as the growth from 
concerts and International Convention. The latest 9M’2017/2018 resulted showed revenue at 1,756 
million baht with net profit of 987 million baht, 9M’2017/2018 dividend announced 0.60 baht per unit. 

 Mr. Paul Kanjanapas Managing Director, IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. as the 
Property Manager of IMPACT Growth REIT revealed that the outlook for year 2017/2018 
performance, its expected to be an outstanding year as the occupancy rate is higher than last year 
and the latest booking events data as of March 2018 appear that this fiscal year the REIT’s revenue 
would hit all time high. 
 From latest nine-month earning result, the renenue growth came from concert, 19 concerts 
last year grew to 26 concerts in this year, the expansion of showed area and new events of 
International convention and Trade Exhibition plus the Property Manager has launched the mid-
small catering marketing campaign which has received a good feedback thus it boosted the REIT’s 
catering right fee revenue. 

Ms. Wanphen Mungpiensakul, Managing Director, RMI Co., Ltd. as the REIT Manager of 
IMPACT Growth REIT informed that the REIT 9M’s performance, ended 31 December 2017 showed 
the REIT’s revenue was at 1,756 million baht increased 16% compared from the same period of 
last year as the growth from International conventions and concerts as the resut from 9M’2017/2018 
occupancy rate was at 53% which was higher than the same period from last year that was at 50%. 
The REIT’s 9M’s 2017/2018 net profit was at 987 million baht or increase 22% from that last year. 
The Board of Directors approved the dividend payment for 3rd quarter of 2017/2018 at the rate of 
0.21 baht per unit which would be paid on 8th March 2018, totally the REIT had announced dividend 
payment for 2017/2018 for 0.60 baht higher from that last year which was at 0.51 baht. 
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