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Press Release 

อิมแพค็ โกรท รีท โชวก์ ำไรไตรมำส 2 เติบโต 14% จ่ำยปันผล 0.22 บำท ต่อหน่วย  

อมิแพค็ โกรท รที ประกาศรายไดป้ระจ าไตรมาส 2’ 2561/2562 กว่า 671  ลา้นบาท ไดแ้รงหนุนจากงานใหม่
ดนัยอดรายได้พุ่ง โชว์ก าไร 373 บาท เตบิโต 14%  พรอ้มจ่ายปนัผล  0.22 บาทต่อหน่วย รวมจ่ายปนัผล
ครึง่ปีแรก 0.42 บาท  

 นางสาววนัเพญ็ มุ่งเพยีรสกุล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อาร์ เอม็ ไอ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็ โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผยถงึผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 
2’2561/2562 สิ้นสุด 30 กนัยายน 2561 ว่า กองทรสัต์ฯมรีายได้ทัง้หมด 671 ล้านบาท ปรบัตัวเพิม่ขึน้  13% จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน จากอตัราการใชพ้ืน้ทีข่องกองทรสัตฯ์ เท่ากบั 62% สงูกว่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีม่อีตัราการใชพ้ืน้ที่
ประมาณ 59% มาจากกลุ่มงานใหม่ งานคอนเสริต์และกลุ่มลูกคา้ International Convention ส่งผลใหอ้ตัราค่าบรกิารพืน้ที่
เฉลีย่เตบิโตไดถ้งึ 8% จากปีทีผ่่านมา 

พรอ้มกนันัน้กองทรสัต์ฯ รายงานก าไรสุทธเิท่ากบั 373 ลา้นบาท เตบิโต 14% ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ จงึได้
อนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2561/2562 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ในอตัราหน่วยละ 0.22 บาท 
โดยก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวนัที ่12 ธนัวาคม 2561 คดิเป็นจ่ายปนัผลครึง่ปีแรกเท่ากบั 0.42 บาท ต่อหน่วย 
ซึง่สงูกว่าปีทีผ่่านมาทีเ่ท่ากบั 0.39 บาท ต่อหน่วย หรอืคดิเป็นการเตบิโตของการจ่ายปนัผลเท่ากบั 8%  
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IMPACT Growth REIT reports 14% net profit growth in 2Q’2018/19  
Dividend payment at 0.22 Baht per unit  

 
IMPACT Growth REIT announced the revenue of 2Q’2018/2019 for 671 million Baht driven mainly from new events, 
with net profit of 373 million Baht, dividend payment at 0.22 Baht per unit. FS2018/2019’ 1st half dividend payment 
is at the rate of 0.42 Baht per unit. 

 
 Ms. Wanphen Mungpiensakul, Managing Director, RMI Co., Ltd. as the REIT Manager of IMPACT Growth 
REIT revealed that for 2Q’ 2018/2019 ended September 30, 2018 shown that REIT’s revenue was at 671 million 
Baht increased 13% compared with the same period of last year. As the occupancy rate was at 62% which was 
higher than the same period from last year that was at 59%, the growth was driven by new events, concerts and 
international convention affecting to the Average Rental Rate grew at 8% compared with last year.  
 

The REIT had reported net profit was at 373 million Baht or increased 14% from last year. The Board of 
Directors approved the dividend payment for 2Q’ 2018/2019 at the rate of 0.22 Baht per unit which would be paid 
on Decebmber 12, 2018, totally the REIT had announced dividend payment for 1st half of FS2018/2019 at the rate 
of 0.42 Baht per unit higher than last year that was at 0.39 Baht per unit or dividend growth rate at 8% 
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