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อิ มแพ็ค โกรท รีท ประกาศจ่ายปันผล 0.20 บาท
อิมแพ็ค โกรท รีท ประกาศรายได้ไตรมาส 1’2561/2562 เท่ากับ 571.96 ล้านบาท อาคารอิมแพ็คอารีน่า
ยอดใช้พ้นื ทีส่ ูงสุดกว่า 75% กาไรสุทธิ เท่ากับ 322.43 ล้านบาท จ่ายปนั ผล 0.20 บาท วันที ่ 6 กันยายน
2561
นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสต์
เพื่อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์อิม แพ็ค โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิ ด เผยถึง ผลการดาเนิ น งานไตรมาส
1’2561/2562 สิน้ สุด 30 มิถุนายน 2561 ว่า กองทรัสต์ฯมีรายได้ทงั ้ หมด 571.96 ล้านบาท โดยอาคารทีม่ อี ตั ราการใช้พน้ื ที่
สูงสุดคือ อาคารอิมแพ็ค อารีน่า เท่ากับ 75% โดยกลุ่มงานคอนเสิรต์ ทัง้ ในและต่างประเทศ พร้อมกับมีงานFamily Show
และกลุ่ม Incentive Meeting จากต่างประเทศ ส่งผลให้อาคารอิมแพ็คอารีน่าในไตรมาสนี้มกี ารเติบโตทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ
ส าหรับ ก าไรสุ ท ธิ ข องกองทรัส ต์ ฯ เท่ า กับ 322.43 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น อัต ราก าไรสุ ท ธิ เ ท่ า กับ 56% ทาง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2561/2562 ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ ใน
อัตราหน่วยละ 0.20 บาท โดยกาหนดจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในวันที่ 6 กันยายน 2561
“ในไตรมาสนี้กองทรัสต์ฯ จ่ายปนั ผลได้เติบโตอย่างสม่าเสมอ เห็นได้จากเราจ่ายปนั ผลต่อหน่ วยเพิม่ ขึน้ จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยในปี น้ีเราจ่ายปนั ผล 0.20 บาท ต่อหน่ วย ซึง่ ช่วงเดียวกันของปี ทแ่ี ล้วเราจ่าย 0.19 บาทต่อหน่วย
คิดเป็ นอัตราการเติบโตของเงินปนั ผล (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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