Press Release
อิ มแพ็ค โกรท รีท ไตรมาส 3 กาไรโต 20% จ่ายปันผลสูงสุด 0.24 บาท
อิมแพ็ค โกรท รีท ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3’2561/2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ทากาไรสูงสุด
อย่างต่อเนือ่ ง จากแรงหนุ นของงานคอนเสิร์ตและงาน Convention จากต่างประเทศ ล่าสุดประกาศจ่าย
เงินปั นผลรวม 9 เดือนทีอ่ ตั รา 0.66 บาทต่อหน่วย
นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็ค โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิ ดเผยถึงผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ประจาปี
2561/2562 สิ้น สุด 31 ธัน วาคม 2561 ว่ า กองทรัสต์ฯ มีร ายได้ทงั ้ หมด 696 ล้า นบาท ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น 16% จากช่ วง
เดียวกันของปี ก่อน จากอัตราการใช้พน้ื ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากงานระดับนานาชาติ ซึง่ ปี น้ไี ด้มงี านประกวด Miss Universe และงาน
คอนเสิรต์ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้อตั ราการใช้พน้ื ทีข่ อง อิมแพ็ค อารีน่า ขึน้ มาอยู่ทร่ี ะดับ 73% นอกจากนี้ยงั มีงานประชุม และงาน
Covention จากต่างประเทศเข้ามาทาให้อตั ราการใช้พน้ื ทีข่ อง อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ขึน้ มาอยู่ทร่ี ะดับ 68% ส่งผลให้อตั รา
การใช้พน้ื ทีร่ วมในไตรมาส 3 ประจาปี 2560/2561 เท่ากับ 57% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีอ่ ตั ราใช้พน้ื ทีเ่ ท่ากับ 49%
โดยมีกาไรสุทธิเท่ากับ 412 ล้านบาท เติบโต 20% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับผลการดาเนินงาน 9 เดือนแรกประจาปี 2561/2562 กองทรัสต์ฯมีอตั ราการใช้พ้นื ทีเ่ ท่ากับ 55% สูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปี ทแ่ี ล้วทีเ่ ท่ากับ 53% มีรายได้รวม เท่ากับ 1,939 ล้านบาท เติบโตขึน้ 10% จากปี ทผ่ี ่านมา มีกาไรสุทธิ
เท่ากับ 1,108 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับ 57%
“โดยในไตรมาสนี้ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลอยู่ท่ี 0.24 บาทต่อหน่วย ซึง่ ถือเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสูงสุดทีไ่ ด้มกี าร
จ่ายมา โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตของเงินปั นผล 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี่ ผ่านมา ซึ่งอยู่ท่ี 0.21 บาทต่อ
หน่วย”
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IMPACT Growth REIT showed 3Q’s 2018/2019 net profit growth 20%
with all time high dividend at 0.24 Baht/unit
IMPACT Growth REIT announced the performance of 3Q’s 2018/2019 ended December 31, 2018
with all time high net profit by additional support from international concerts and convention events.
9M’2018/2019 total dividend payment was recently announced at 0.66 Baht/unit.
Miss Wanphen Mungphiensakul, Managing Director of RMI Company Limited as the REIT manager
IMPACT Growth REIT revealed that 3Q’s 2018/2019 ended December 31, 2018 as shown, the revenue was at
Baht 696 million, increased 16% while comparing with the same period of the last year. As a result of increment
of the occupancy rate from international events which are composed of Miss Universe and international concerts
drived IMPACT Arena’s occupancy rate to 73%. In addition, international convention and meeting are key driver
of IMPACT Challenger’s occupancy rate rose to 68%. Affecting to 3Q’s 2018/2019 occupancy rate for all areas in
average was at 57% which was higher than the same period of the last year that was at 49%, with net profit Baht
412 million which is higher than the same period of the last year or net profit growth rate at 20%.
According to the performance of 9M’2018/2019, occupancy rate was at 55% increased from the same
period of the last year which was at 53% with total revenue Baht 1,939 million, increased 10% from the same
period of the last year. Also, net profit was at Baht 1,108 million or 57%.
“The REIT had announced interim distribution payment at the rate of 0.24 Baht per unit for this quarter
which is the highest one ever paid, compared with the same period of the last year that was at the rate of 0.21
Baht per unit or dividend growth rate at 14% “
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