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Press Release 

อิมแพค็ โกรท รีท  

โชว์กาํไรกว่า 1,317 ล้านบาท พร้อมจ่ายปันผลทัง้ปีรวม 0.85 บาทต่อหน่วย 
 

(มิถนุายน 2562) ปิดปีงบประมาณ 2561/2562 อิมแพ็ค โกรท รีท ประกาศรายได้รวม 2,445  ล้านบาท กําไรกว่า 

1,317.60 ล้านบาท เผยกลุ่มงานอินเซนทีฟ คอนเสร์ิตไทย-ต่างประเทศหนาแน่น รวมถึงงานแสดงสินค้าใหม่ๆ ดัน

ยอดรายได้รวมเติบโต 10% ทาํให้ยอดจ่ายปันผลทัง้ปีอยู่ที่ 0.85 บาทต่อหน่วย  

 
 

นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด ผู้บริหารศูนย์

แสดงสนิค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจ สิน้สดุปีงบประมาณ 2561/2562 

(เมษายน 61- มีนาคม 62) อิมแพ็ค ยงัคงได้รับเลือกเป็นสถานท่ีจัดงานแสดงสินค้า งานประชุม สมัมนา ทัง้

ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก รวมถึงงานเลีย้งสงัสรรค์ งานแต่งงาน กิจกรรมพิเศษ โดยเฉพาะอินเซนทีฟ หรือ กลุ่ม

ทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั และคอนเสร์ิตจากศิลปินไทย-ตา่งประเทศ จํานวนมาก ซึ่งบางคอนเสิร์ต เช่น คอนเสิร์ตเบิร์ดได้เพ่ิม

การแสดงถึง 5 รอบ คอนเสร์ิตของศิลปินเกาหลหีลายๆ วงชัน้นํา เช่น แบล็คพิง้ค์, กอท-เซเว่น เปิดรอบการแสดงถึง 3 วนั และ

คอนเสร์ิตของศิลปินอินเตอร์ก็หมนุเวียนมาเปิดการแสดงตอ่เน่ือง รวมไปถึงดิสนีย์ ออน ไอซ์ ท่ียงัคงมีการแสดงหลายรอบและ

หลายวนัเช่นทกุปี 
 

 ขณะเดียวกนัมีงานใหม่ๆ  เพ่ิมขึน้ อาทิ การประกวดนางงามจกัรวาล หรือ Miss Universe 2018 งานแสดงสนิค้าเพ่ือ

แมแ่ละเด็ก BBB Baby & Kids Best Buy 2019 งานไทยแลนด์ คอฟฟ่ี เฟส 2019 และงานเดิมท่ีจดัอยู่ยงัได้ขยายพืน้ท่ีจดังาน 
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เช่น มหกรรมอาหาร ไทยเฟค เวิล์ด ออฟ ฟู้ ด เอเชีย และในสว่นของประจําปี ซึง่เป็นงานยอดนิยมของลกูค้าผู้ชมงาน เช่น โฮ

มโปร เอ็กซ์โป, มหกรรมลดทะลพิุกดั ของเดอะมอลล์กรุ๊ป, งานโอทอป ยงัคงจดังานตอ่เน่ือง 3-4 ครัง้ตอ่ปี โดยรวมแล้วทัง้ปี อิม

แพ็ค รองรับการจดังานรวมกวา่ 1,000 งาน สง่ผลให้รายได้เป็นไปตามเป้า  
 

นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จดัการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือ

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (IMPACT GROWTH REIT) กลา่วเสริมถึงรายได้รวมของกองทรัสต์ฯ อยู่ท่ี 2,445 

ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้ 10% จากปีท่ีผ่านมา และคิดเป็นกําไรสทุธิเท่ากบั 1,317.6 ล้านบาท เติบโต 9% โดยเป็นผลจากการใช้

พืน้ท่ีรวมเทา่กบั 51% ของพืน้ท่ีท่ีเป็นสนิทรัพย์ก่อให้เกิดรายได้ทัง้หมด ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนมุตัิการจ่ายเงินปัน

ผล ครัง้ท่ี 4 ประจําปี 2561/2562 ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ฯ ในอตัราหน่วยละ 0.19 บาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ในวนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 และแจ้งสรุปยอดรวมการจ่ายปันผลทัง้ปี 2561/2562 อยูท่ี่ 0.85 บาทตอ่หนว่ย ซึง่สงูขึน้ 9% จากปี

ก่อนหน้า อยา่งไรก็ตาม จากภาพรวมของอิมแพ็คท่ียงัคงมงีานใหมเ่พ่ิมขึน้ และปัจจยัการสนบัสนนุของภาครัฐ-เอกชนผลกัดนั

ให้ธุรกิจไมซ์ประเทศไทยมีการขยายตวั จะสง่ผลทําให้กองทรัสต์ฯ ยงัคงเตบิโตตอ่เน่ืองด้วยเช่นกนั 

#  #  #  # 
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Press Release 

IMPACT Growth REIT announces net profit of Baht 1,317.60 million and dividend of Baht 0.85 per unit 

 
IMPACT Growth REIT announced revenue for year 2018/2019 of Baht 2,445 million, a 10% increase from the 

previous year, with net profit of Baht 1,317.60 million. The revenue growth was contributed by a growing number of 

concerts and new domestic and international events. Meanwhile, the board has reached a resolution to pay fourth-

quarter dividend at Baht 0.19 per unit with total full year payment of Baht 0.85.  

 

Mr. Paul Kanjanapas, Managing Director, IMPACT Exhibition Management Co., Ltd., as the 

Property Manager of IMPACT Growth REIT, disclosed that over the past year there were 

repeated big events being held at IMPACT Muang Thong Thani, along with an increasing 

number of concerts and new events such as Miss Universe 2018, the 33rd Thailand Baby & 

Kids Best Buy 2019, Thailand Coffee Fest 2019, and Babb Bird Bird Concert. As mentioned, 

there are serveral factors that contribute to IMPACT’s business success and continued growth.   

 

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

Growth REIT, revealed the results for year 2018/2019 ended 31 March 2019, reporting REIT’s revenue of Baht 

2,445 million, up 10% compared to the same period last year as the occupancy rate was at 51% which was 

higher than the same period last year that was at 50%, while net profit grew by 9% to Baht 1,317.6 million. At 

the Board of Directors’ meeting, the board has reached a resolution to pay a dividend for Q4 2018/2019 at the 
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rate of Baht 0.19 per unit which will be paid on 27 June 2019. As a result, the dividend payment for year 

2018/2019 is 9% higher than last year.  

 

The business outlook remains positive as the business is likely to continue to grow due to various 

supportive factors from the government policy to drive growth for Thailand’s MICE industry at the global and 

regional levels.  

 
#  #  #  # 

For any further information, please contact Investor Relations (RMI Co., Ltd.) at +662-833-5579, or the email: 

enquiry@rmicompany.co.th.  
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