
1

Press Release 

อมิแพ็ค โกรท รที ประกาศรายไดไ้ตรมาส 3 ปี 2562/2563 
880.84 ลา้นบาท ก าไรโต 32% จา่ยปนัผล 0.30 บาทตอ่หนว่ย

สงูสดุต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทรสัต ์

นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพยีรสกุล กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท อาร ์เอ็ม ไอ จ ากัด ผูจั้ดการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์อมิแพ็ค โกรท (IMPACT GROWTH 

REIT) ผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารสถานทีจั่ดประชุม นทิรรศการ และกจิกรรมต่างๆแบบครบวงจร 

เปิดเผยถงึผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ประจ าปี 2562/2563 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 ว่า

กองทรัสตฯ์ มรีายไดร้วม 880.84 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 184.41 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 26.40% 

เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทีผ่า่นมา และมกี าไรสทุธเิท่ากับ 544.51 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

132.17 หรอืเพิม่ขึน้ 32.05% เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทีผ่า่นมา และมอีัตราการใช ้

พืน้ทีเ่ฉลีย่รวมและอัตราค่าเชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่รวมเตบิโตขึน้ 6.94% และ 9.17% ตามล าดับเมือ่

เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทีผ่า่นมา 

โดยในไตรมาส 3 ปี 2562/2563 กองทรัสตฯ์ไดรั้บความไวว้างใจและไดรั้บเลอืกใหเ้ป็น

สถานทีจั่ดงานประชมุระดับนานาชาต ิการประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่35 หรอื อาเซยีน ซัม

มทิ (35th ASEAN Summit) โดยมีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 

พฤศจกิายน 2562 โดยมผีูน้ าประเทศอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ พรอ้มทัง้กลุม่ประเทศคูค่า้ส าคญั

ของอาเซยีน และหน่วยงานสากลเขา้รว่มประชมุ พรอ้มคณะ และภรยิาผูต้ดิตามจ านวนมาก  

จา่ยปนัผล 0.30 บาท สงูสดุต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทรสัต ์

จากผลประกอบการขา้งตน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ อนุมัตจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562/2563 ที ่0.30 บาทตอ่หน่วย ซึง่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล

ทีส่งูทีส่ดุนับตัง้แตม่กีารจัดตัง้กองทรัสตม์า โดยก าหนดวันปิดสมดุทะเบยีนเพือ่สทิธรัิบปันผล

เป็นวนัที ่28 กมุภาพันธ ์2563 และจะจา่ยในวนัที ่12 มนีาคม 2563 

#  #  #  # 

รายละเอยีดเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ : ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธบ์รษิทั อาร ์เอม็ ไอ จ ากดั 
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IMPACT Growth REIT announced the 3Q’s 2019/2020 revenue of 880.84 million 
Baht, net profit growth 32% with the interim dividend payment of 0.30 Baht/unit, 

the highest since inception 

Miss Wanphen Mungphiensakul, Managing Director of RMI Company Limited as the 

REIT manager of IMPACT Growth REIT, MICE business leader, revealed the operating results 

of 3Q’s 2019/2020 ended December 31st, 2019 that IMPACT Growth REIT has total revenue of 

880.84 million Baht, increased 184.41 million Baht or increased 26.40% compared with the same 

period of the previous year, and net profit of 554.51 million Baht, increased 132.17 million Baht 

or increased 32.05% compared with the same period of the previous year. The average 

occupancy rate and the average rental rate increased 6.94% and 9.17% compared with the 

same period of the previous year, respectively. 

In 3Q’s 2019/2020, IMPACT Growth REIT has been entrusted and chosen as the venue 

for hosting the latest international conference, “The 35th ASEAN Summit”, in Thailand. The 35th 

ASEAN Summit was held from October 31st to November 4th, 2019 and attended by the leaders 

of 10 ASEAN member states as well as ASEAN’s trade partner countries, international agencies, 

and spouses of the ASEAN leaders.  

Dividend payment of 0.30 baht, the highest since inception 

 As the above operating results, the Board of Directors have approved the interim 

dividend payment for the 3Q’s 2019/2020 at 0.30 Baht/unit which is the highest interim dividend 

payment since the Trust’s inception. The book closing date for the right to receive dividend 

payment will be on February 25th, 2020 and the payment will be on March 12th, 2020. 

#  #  #  # 

Any further information, please contact to Investor Relations (RMI Co., Ltd.)  
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