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Press Release 

อิมแพค็ โกรท รีท ไตรมาส 3 ก าไรโต 20% จ่ายปันผลสงูสดุ 0.24 บาท 

อมิแพค็ โกรท รที ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3’2561/2562 สิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 ท าก าไรสูงสุด
อย่างต่อเนือ่ง จากแรงหนุนของงานคอนเสริ์ตและงาน Convention จากต่างประเทศ ล่าสุดประกาศจ่าย 
เงนิปันผลรวม 9 เดอืนทีอ่ตัรา 0.66 บาทต่อหน่วย 

นางสาววนัเพญ็ มุ่งเพยีรสกุล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อาร ์เอม็ ไอ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ทรสัต์เพื่อ

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็ โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผยถงึผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ประจ าปี 

2561/2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ว่า กองทรัสต์ฯมีรายได้ทัง้หมด 696 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น  16% จากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน จากอตัราการใชพ้ืน้ทีเ่พิม่ขึน้จากงานระดบันานาชาต ิซึง่ปีนี้ไดม้งีานประกวด Miss Universe และงาน 

คอนเสริต์ทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหอ้ตัราการใชพ้ืน้ทีข่อง อมิแพค็ อารน่ีา ขึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 73% นอกจากนี้ยงัมงีานประชุม และงาน 

Covention จากต่างประเทศเขา้มาท าใหอ้ตัราการใชพ้ืน้ทีข่อง อมิแพค็ ชาเลนเจอร ์ขึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 68%  ส่งผลใหอ้ตัรา

การใชพ้ืน้ทีร่วมในไตรมาส 3 ประจ าปี 2560/2561 เท่ากบั 57% สงูกว่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีอ่ตัราใชพ้ืน้ทีเ่ท่ากบั 49% 

โดยมกี าไรสทุธเิท่ากบั 412 ลา้นบาท เตบิโต 20% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงาน 9 เดอืนแรกประจ าปี 2561/2562 กองทรสัต์ฯมอีตัราการใชพ้ื้นทีเ่ท่ากบั 55% สงูกว่า

ช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ทีเ่ท่ากบั 53%  มรีายไดร้วม เท่ากบั 1,939 ลา้นบาท เตบิโตขึน้ 10% จากปีทีผ่่านมา มกี าไรสทุธิ

เท่ากบั 1,108 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธเิท่ากบั 57%  

“โดยในไตรมาสนี้ไดป้ระกาศจ่ายเงนิปันผลอยู่ที ่0.24 บาทต่อหน่วย ซึง่ถอืเป็นการจ่ายเงนิปันผลสงูสุดทีไ่ดม้กีาร

จ่ายมา โดยคดิเป็นอตัราการเติบโตของเงินปันผล 14% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของป่ีผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 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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Any futher information, please contact to Investor Relations (RMI Co., Ltd.) Tel.: +662-833-5579, Email:  

enquiry@rmicompany.co.th 
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