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อมิแพ็ค โกรท รที ประกาศรายไดร้วม  
เกนิ 2,000 ลา้นบาท 3 ปีตดิตอ่กนั 

 

นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพยีรสกุล กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท อาร ์เอ็ม ไอ จ ากัด ผูจั้ดการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์อมิแพ็ค โกรท (IMPACT GROWTH 

REIT) ผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารสถานทีจั่ดประชุม นทิรรศการ และกจิกรรมต่างๆแบบครบวงจร 

เปิดเผยถงึผลการด าเนนิงานประจ าปี 2562/2563 สิน้สดุ 31 มนีาคม 2563 วา่กองทรัสตฯ์ มี

รายไดร้วมมากกว่า 2,000 ลา้นบาทเป็นปีที่ 3 ตดิต่อกัน โดยในปี 2562/2563 มีรายไดร้วม 

2,294.8 ลา้นบาท ลดลง 150.1 ลา้นบาท หรอืลดลง 6.2% และการเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ทุธิ

จากการด าเนนิงาน 1,237.8 ลา้นบาท ลดลง 70.8 ลา้นบาท หรอืลดลง 6.1% ในขณะทีอ่ัตรา

ก าไรขัน้ตน้และอัตราการเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการด าเนนิงานอยูท่ี ่88.6% และ 53.9% 

ตามล าดับ และมอีัตราการใชพ้ืน้ทีเ่ฉลีย่รวมที ่46.0% และอัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ที ่77.2 บาท

ตอ่ตารางเมตร  

 โดยม ี2 เหตุการณ์ส าคัญในปี 2562/2563 คอื กองทรัสตฯ์ ไดรั้บความไวว้างใจและ

ไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถานทีจั่ดงานประชมุระดับนานาชาต ิอาเซยีน ซัมมทิ ครัง้ที ่35 ซึง่ไดรั้บค า

ชืน่ชมเป็นอย่างมากจากเจา้ภาพผูจั้ดงานและผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากนานาชาติ และ การแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ซึง่เป็นโรคตดิตอ่อันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ 

ตัง้แตต่น้ปี 2563 ซึง่กองทรัสตฯ์ไดใ้หค้วามรว่มมอืป้องกันการแพรร่ะบาดอยา่งจรงิจัง โดยการ

ปิดศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพ็ค เมอืงทองธาน ีตัง้แตว่นัที ่22 มนีาคม 2563 

 

จา่ยปนัผล 0.75 บาท  

จากผลประกอบการขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 

2562/2563 ที ่0.75 บาทตอ่หน่วย  

#  #  #  # 
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IMPACT Growth REIT announced a total revenue over of Baht 2,000 million for 3 
consecutive years. 

 
Miss Wanphen Mungphiensakul, Managing Director of RMI Company Limited as the 

REIT manager of IMPACT Growth REIT, MICE business leader, revealed the operating results 

of the year 2019/2020 ended March 31st, 2020 that IMPACT Growth REIT has a total revenue 

of over Baht 2,000 million for 3 consecutive years. The year 2019/2020, the REIT has the total 

revenue of Baht 2,294.8 million, decreased Baht 150.1 million or decreased 6.2% compared with 

the previous year, and an increase in net assets from operations of Baht 1,237.8 million, 

decreased Baht 70.8 million or decreased 6.1% compared with the previous year. Whereas a 

gross profit margin and a margin of an increase in net assets from operations are 88.6% and 

53.9%, respectively, as well as the average occupancy rate is 46.0% and the average rental 

rate is Baht 77.2. 

There are 2 important events in the year 2019/2020 which are the REIT has been 

entrusted and chosen as the venue for hosting the latest international conference, the 35th 

ASEAN Summit which was had numerous compliments from organizers and international 

attendees and a COVID-19 outbreak, which is a dangerous communicable disease according to 

the announcement of the Ministry of Public Health, is in the early of 2020, in which the REIT 

has seriously cooperated to prevent the outbreak through the temporary closure of the IMPACT 

Exhibition and Convention Center Muang Thong Thani since March 22, 2020.  
 

Dividend payment of baht 0.75 

 As the above operating results, the Board of Directors have approved the dividend 

payment for the year 2019/2020 at 0.75 Baht/unit.  

#  #  #  # 
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