Press Release
อิ มแพ็ค โกรท รีท คาดรายได้สงู สุดในรอบ 3 ปี
โชว์กาไร 9 เดือนแรกเติ บโต 22%
อิมแพ็ค โกรท รีทคาดการณ์รายได้ปี 2560/2561 สูงสุดในรอบ 3 ปี ได้แรงหนุ นจากงานคอนเสิรต์ และงาน
Convention จากต่างประเทศ ดันยอดรายได้พุ่ง ล่าสุดประกาศรายได้ 9 เดือนแรก 1,756 ล้านบาท กาไร
987 ล้านบาท จ่ายปนั ผล 9 เดือนแรก 0.60 บาท
นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท เปิ ดเผยว่า ภาพรวมรายได้ของกองทรัสต์ฯในปี น้ี
ถือว่าดีมาก มีอตั ราการใช้พ้นื ที่สูงกว่าปี ท่ผี ่านมา และเมื่อมองไปถึงอั ตราการจองพื้นที่ของกองทรัสต์ฯ จนถึ งสิน้ เดือน
มีนาคม 2561 แล้ว ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์คาดว่าปี น้จี ะเป็ นปี ทก่ี องทรัสต์ฯ มีรายได้สงู ทีส่ ดุ ในรอบ 3 ปี
ทัง้ นี้สาหรับการเติบโตของรายได้ของกองทรัสต์ฯ 9 เดือนแรกมาจากจานวนงานคอนเสิรต์ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่าน
มา โดยมีจานวนคอนเสิรต์ ทัง้ สิน้ 26 คอนเสิรต์ เทียบกับ 9 เดือนแรกของปี ทแ่ี ล้วทีเ่ ท่ากับ 15 คอนเสิรต์ นอกจากนัน้ ยังมี
งานประชุมระดับนานาชาติ (Convention) และ งาน Trade exhibition จากกลุ่มลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิมทีข่ ยายพืน้ ทีก่ าร
จัดงาน พร้อมกันนัน้ รายได้จากการให้บริการพืน้ ทีจ่ ดั เลีย้ งก็เพิม่ ขึน้ จากการทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ ได้
ทาแผนการตลาดเปิ ดกลุ่มลูกค้าใหม่คอื กลุ่มจัดเลีย้ ง ประชุม ระดับกลาง และเล็ก ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี ทาให้มี
รายได้ในส่วนของการให้บริการพืน้ ทีจ่ ดั เลีย้ งเพิม่ มากขึน้
นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็ค โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิ ดเผยถึงผลการดาเนินงาน 9 เดือนแรก
ประจาปี 2560/2561 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2560 ว่า กองทรัสต์ฯมีรายได้ทงั ้ หมด 1,756 ล้านบาท ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 16% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากอัตราการใช้พน้ื ที่เพิม่ ขึน้ จากกลุ่มงานประชุมระดับนานาชาติ และงาน คอนเสิร์ต ส่งผลให้
อัตราการใช้พน้ื ที่ของกองทรัสต์ฯ 9 เดือนแรก ประจาปี 2560/2561 เท่ากับ 53% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีอ่ ตั ราใช้
พื้นที่ประมาณ 50% โดยกองทรัสต์ฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 987 ล้านบาท เติบโต 22% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทาง
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ครัง้ ที่ 3 ประจาปี 2560/2561 ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ ใน
อัตราหน่ วยละ 0.21 บาท โดยกาหนดจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ในวันที่ 8 มีนาคม2561 ถือเป็ นการจ่ายปนั ผลครัง้ ที่ 3
ประจาปี 2560/2561 และคิดเป็ นจ่ายปนั ผล 9 เดือนแรกทัง้ หมดเท่ากับ 0.60 บาท ซึง่ สูงกว่าปี ทผ่ี ่านมาทีเ่ ท่ากับ 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 midsmall 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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