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Press Release 

อิมแพค็ โกรท รีท ประกาศจ่ายปันผล 0.20 บาท  

อมิแพ็ค โกรท รที ประกาศรายได้ไตรมาส 1’2561/2562 เท่ากบั 571.96 ล้านบาท อาคารอิมแพ็คอารน่ีา 
ยอดใช้พื้นทีสู่งสุดกว่า 75% ก าไรสุทธ ิเท่ากบั 322.43 ล้านบาท   จ่ายปนัผล 0.20 บาท วนัที ่6 กนัยายน 
2561 

 นางสาววนัเพญ็ มุ่งเพยีรสกุล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อาร์ เอม็ ไอ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท ( IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผยถึงผลการด าเนินงานไตรมาส 
1’2561/2562 สิน้สดุ 30 มถุินายน 2561 ว่า กองทรสัตฯ์มรีายไดท้ัง้หมด 571.96 ลา้นบาท โดยอาคารทีม่อีตัราการใชพ้ืน้ที่
สงูสุดคอื อาคารอมิแพค็ อารน่ีา เท่ากบั 75% โดยกลุ่มงานคอนเสริต์ทัง้ในและต่างประเทศ พรอ้มกบัมงีานFamily Show 
และกลุ่ม Incentive Meeting จากต่างประเทศ สง่ผลใหอ้าคารอมิแพค็อารน่ีาในไตรมาสนี้มกีารเตบิโตทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ 

ส าหรับก าไรสุทธิของกองทรัสต์ฯ เท่ากับ 322.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 56% ทาง
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2561/2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ใน
อตัราหน่วยละ 0.20 บาท โดยก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวนัที ่6 กนัยายน 2561   

 “ในไตรมาสนี้กองทรสัต์ฯ จ่ายปนัผลไดเ้ตบิโตอย่างสม ่าเสมอ เหน็ไดจ้ากเราจ่ายปนัผลต่อหน่วยเพิม่ขึน้จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน โดยในปีน้ีเราจ่ายปนัผล 0.20 บาท ต่อหน่วย ซึง่ช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้เราจ่าย 0.19 บาทต่อหน่วย 
คดิเป็นอตัราการเตบิโตของเงนิปนัผล (Dividend Growth) ประมาณ 5%”     
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IMPACT Growth REIT announced dividend payment for 0.20 Baht per unit 

IMPACT Growth REIT announced 1Q’2018/2019’s revenue for 571.96 million Baht, IMPACT Arena 
hit the highest occupancy rate at 75%. Net profit at 322.43 million Baht with dividend payment for 0.20 
Baht per unit on September 6, 2018. 

Miss Wanphen Mungpiensakul, Managing Director, RMI Co., Ltd. as the REIT Manager of IMPACT 
Growth REIT revealed that for the period of 1Q’2018/2019 ended June 30, 2018, the REIT’s revenue 
was at 571.96 million Baht. The key highlight asset was IMPACT Arena with occupancy rate at 75% 
from domestic and international concert, adding up family show and International Incentive meetings 
as affecting to a prominent growth rate in this quarter. 

The REIT reported net profit for 322.43 million Baht with net profit margin at 56% The Board of 
Directors approved the interim dividend payment for 1Q’2018/2019 at the rate of 0.20 Baht per unit 
which would be paid on September 6, 2018,  

“In this quarter, the REIT showed a dividend payment consistency as the payment increased from 
last year, from 0.19 Baht per unit last year, increased to 0.20 Baht per unit in this year or 5% 
dividiend growth rate”  
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