Press Release
อิ มแพ็ค โกรท รีท โชว์กำไรไตรมำส 2 เติ บโต 14% จ่ำยปันผล 0.22 บำท ต่ อหน่ วย
อิมแพ็ค โกรท รีท ประกาศรายได้ประจาไตรมาส 2’ 2561/2562 กว่า 671 ล้านบาท ได้แรงหนุนจากงานใหม่
ดันยอดรายได้พุ่ง โชว์กาไร 373 บาท เติบโต 14% พร้อมจ่ายปนั ผล 0.22 บาทต่อหน่ วย รวมจ่ายปนั ผล
ครึง่ ปีแรก 0.42 บาท
นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็ค โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิ ดเผยถึงผลการดาเนินงานประจาไตรมาส
2’2561/2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 ว่า กองทรัสต์ฯมีรายได้ทงั ้ หมด 671 ล้านบาท ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 13% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน จากอัตราการใช้พน้ื ทีข่ องกองทรัสต์ฯ เท่ากับ 62% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั ราการใช้พน้ื ที่
ประมาณ 59% มาจากกลุ่มงานใหม่ งานคอนเสิรต์ และกลุ่มลูกค้า International Convention ส่งผลให้อตั ราค่าบริการพืน้ ที่
เฉลีย่ เติบโตได้ถงึ 8% จากปี ทผ่ี ่านมา
พร้อมกันนัน้ กองทรัสต์ฯ รายงานกาไรสุทธิเท่ากับ 373 ล้านบาท เติบโต 14% ทางคณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้
อนุ มตั ิการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561/2562 ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในอัตราหน่ วยละ 0.22 บาท
โดยกาหนดจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 คิดเป็ นจ่ายปนั ผลครึง่ ปี แรกเท่ากับ 0.42 บาท ต่อหน่วย
ซึง่ สูงกว่าปี ทผ่ี ่านมาทีเ่ ท่ากับ 0.39 บาท ต่อหน่วย หรือคิดเป็ นการเติบโตของการจ่ายปนั ผลเท่ากับ 8%
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Press Release
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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