Press Release
อิมแพ็ ค โกรท รีท ประกาศรายได้ไตรมาส 3 ปี 2562/2563
880.84 ล้านบาท กาไรโต 32% จ่ายปันผล 0.30 บาทต่อหน่วย
สูงสุดตงแต่
ั้
จ ัดตงกองทร
ั้
ัสต์

นางสาววันเพ็ ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู ้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ผู ้จัดการ
กองทรั ส ต์ข องทรั ส ต์เ พื่อ การลงทุ น ในอสั ง หาริม ทรั พ ย์อ ม
ิ แพ็ ค โกรท (IMPACT GROWTH
REIT) ผู ้นาด ้านการให ้บริก ารสถานทีจ
่ ัด ประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆแบบครบวงจร
ิ้ สุด 31 ธั นวาคม 2562 ว่า
เปิ ด เผยถึงผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ประจ าปี 2562/2563 ส น
กองทรัสต์ฯ มีรายได ้รวม 880.84 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 184.41 ล ้านบาท หรือเพิม
่ ขึน
้ 26.40%
เมือ
่ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ทผ
ี่ า่ นมา และมีกาไรสุทธิเท่ากับ 544.51 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้
132.17 หรือเพิม
่ ขึน
้ 32.05% เมือ
่ เทียบกับไตรมาสเดียวกั นของปี ทผ
ี่ า่ นมา และมีอัตราการใช ้
พืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ รวมและอัตราค่าเชา่ พืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ รวมเติบโตขึน
้ 6.94% และ 9.17% ตามลาดับเมือ
่
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ทผ
ี่ า่ นมา
โดยในไตรมาส 3 ปี 2562/2563 กองทรัสต์ฯได ้รับความไว ้วางใจและได ้รับเลือกให ้เป็ น
ี น ครัง้ ที่ 35 หรือ อาเซย
ี น ซัม
สถานทีจ
่ ัดงานประชุมระดั บนานาชาติ การประชุมสุดยอดอาเซย
th
มิท (35 ASEAN Summit) โดยมีป ระเทศไทยเป็ นเจ า้ ภาพ ระหว่า งวั น ที่ 31 ตุล าคม – 4
ี นทัง้ 10 ประเทศ พร ้อมทัง้ กลุม
พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู ้นาประเทศอาเซย
่ ประเทศคูค
่ ้าสาคัญ
ี น และหน่วยงานสากลเข ้าร่วมประชุม พร ้อมคณะ และภริยาผู ้ติดตามจานวนมาก
ของอาเซย

จ่ายปันผล 0.30 บาท สูงสุดตงแต่
ั้
จ ัดตงกองทร
ั้
ัสต์
จากผลประกอบการข ้างต ้น คณะกรรมการบริษัท ฯ อนุ มั ต จ
ิ ่ายเงินปั นผลระหว่า งกาล
สาหรับไตรมาส 3 ปี 2562/2563 ที่ 0.30 บาทต่อหน่วย ซงึ่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ิ ธิรับ ปั นผล
ทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ นั บตัง้ แต่มก
ี ารจัดตัง้ กองทรัสต์มา โดยกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือ
่ สท
เป็ นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และจะจ่ายในวันที่ 12 มีนาคม 2563
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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.
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